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ఇది 

“"నాలుగంక ముల నవ్యనాటిక. 

గంటి లక్షీ నరసించారానగారిచే శ్రీపానుగంటి లక్షీన సింహరాను 

రచియింపంబడిన ది, 

1929 

సర్వ స్వామ్య సంకలిళమా.) 
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ఆదైేపల్లి లత్న సా సా నాయడుగారిచే 

సరస్వతీ విద్యున్ము డ్రాకురశా అయందు ము ద్రితేము 

4877-1000 _1929 



(శ్రీ రామా! 

ఉపోదడాత ము అ 
* 

ఇది నాయిరువదవరూపక ము. నన్ను బోమీంచుచున్న 

ద్ నా జడ డద 
(శ్రీ/వీఠికాపురాస్థానమహో రాజుగారి పథమపుత్తు)ం గు చిరం 

జీవి శ్రీ రాజా గంగాధర రామ రావుగారి పరిణయమహోోత్పవ 

మునందు6 బ్రదర్శింపంబడుట కు దీనిని వ్రాసితిని. (శ్రీమహా 

రాజకుటుంబమునకు సర్వ శ్రేయుములను బృసాదింపుమని 

(శ్రీ రానుచంద్రమూ దర్రిని బ్రార్థించుచున్నాను. దీనికి నాందీ 

సృస్మావనలు వ్రాసియిచ్చిన నామిత్రులగు బ్ర కూచి నర 

సింహాముగారి కనేకనవముస్కారము లర్పించుచున్నాను, 

ఈ గ్రంథమును శ్రీమాయువరాజుగా రికి, గతి 

నొస౦.గిపిని, 

పీఠాపురము 
138౨9 పా॥ ల| నరసింహారావు. 



ఈ నాటకమున వచ్చు పాత్ర లు “౪ 

పురుషులు; 

చం ద్ర శేఖరశావు ప 

వెంకన్న ౩౪౪ 

సూరయ్య 

చేరయ్య [| 

శ్రీ మహోలవ్నీ sais 

గుణవలి ta 

కురవక 04 

కి 
Fag 

ఓ్టే 

రాముదుర్గాస్థాన ముహోరాజా 

యువ రాజు. 

పురోహితుడు. 

వివమ్క.ంభములోని బ్రాహ్మణులు. 

we" 



(క్రై రామచంద్రా! 

(నాంది) 

యం శ్రీలలి తాంగవిభ మసు+కీలములందున మేలుబంతి యె 

త్రులకు; లాలసద్దుణవ+తీ ప్ర థ నొప్పెడుచం ద్రవాళిప్రో 

యాలు ని జేళుకంఠ మునఃనల్ల పు డుంచినమంజువూలతీ 

మాలయొసంగు(గావుతి సమ సళుభంబులుమిోక వారిగ౯! 

(నొంద్యంత మున) 

సూత్రథారుండు___న టీ! నటీ! నటీ! ఈమహోోేత్ప్సవములనంద 

డీలో నామాటయే వినయబడుట లేదు కాంబోలును! 

(పృ వేళించి) 

నటి._నర్వనాటకపాత్రసూత్రిము వాస్తగతము చేసికొన్న 
మిమ్ము. దవ్చించుఖొని చే నెట్లు పోగలను 1 ఎంత సమ్మ ర్ష 

ములో నున్నను మీమాట నాకు వినంబడ కెట్లుండంగలదు? 

గ్, క మ్రతేమములు వ్యామోహ + కంబు లైన 

వస్తుశానులు తను జుట్టు 4 వాతి యున్నం 

చాను దూరస్థయె క! థి _దప్పకుండం 

జుంబ కాకృష్టయె వచ్చు 4 జుండినూచి! 

నూ_ఆలాగుననా? చుంబక భాగ్యమే నాకు లభించునెడల్క. 

నింక గావలసిన జే మున్నది! 

న==ఎ-అసమ యో చిత ము; లై నహోస్యములు గట్టి పెట్టి నన్ను ౯ 

విలిచినపని యేదో సెలవిండు. 



కో 

సూ-___మూ.ండువూటలతో. చెప్పుచున్నాను విను మహో 

వైభవముతో నిపుడు జరుగుచున్న శ్రీ యువరాజు గారి 
వైవాహికోత్సవములలో నాడుటకె సుప సిద కవివర్యు ౧ Cuan WJ oD rE 
లగు పానుగంటి లవ్నీ్టనరసింహరావుగా రొక చక్కని 

9 నాటిక చ్వాసినారు. 

గీ. భూపతులతోడం గన్రులతోొ 4 బుధులశోడ 
గాయ కులణోడ నుదోోగి + గణముణతోడ 

సహృదయులతోడ నాప్పూనీ + సభయెదుటను 
హా ద్యము గ మన మది పద 4 రింపవలయు. అ అ ఇ | 

న. ఓహో ! మాలకీవూలానాటికయా |! దూరదృష్టితో 
ఆయెర్పాటులన్ని యు మి రిదివజు కే కావించినారు. ప్రద 
ర్భనమునకు సర్వము సంసిదమెయే యున్న ది. కాని మిరు థి 
మూూడుమాట లతో జెప్పుదునన్న నాటికలోని ముఖ్య 
పాత్రే ములును మూ డేసుండీ! అంత యల్పసంఖ్యగల పాత్ర 
ములతో నృపరూపక మెంతీసరస ము గాం గవి రచించినాడు! 

సూకుకశలురా లగుగ్భహిణి యొక్క ఖర్జూర ఫలసామ గ్రితో 
మూడువందల రుటతువదిరక ముల భీన్న రుచ్యపదార్ల ములు' 
వేసి సంనత్ప్సరముపొడుగునను దనకుటుంబమువారిని బరి 
తువ్రి నొందింపలోలదు__అనునొక్ష యరబ్బీసా వెంత గల 

దంట. రచననిపుణత పచననివుణతపాటి గాకపోదు. ఇది 
వణికే యికునది పృశ_స్పనాటకములు వ్రాసి ఖ్యాతి గడించు 
కొన్న మేధావికి మూడుపా త్రములతో ముద్దులొల్కు_ 
నాటిక నవాయుట యమొకపెదపని గాడు. లో ౧ 



ill 

న "రెండుమూడుభూత మ్లుల + నుండీ అరై 

| నంత యోస్ఫష్టి, స్పష్ట రథ ల్రించునట్లు, 

కాలడి యాభారములతోడ 4 గొప్పబుద్ది 

జిత, కావ్యంబు( గవిరాజు + సేయంగలండు, 
ల 

| ళ్ న్ నకలు నార్యపుత్రా, గ్రంథము శృంగారరసప్రభాన మైన 

చిన్న నాటకమే కాని యది పూతభ క్రిసమేత మై సద్దర్మ 

బోధక మై లలితోపమానకలిత మై నడుమనడుమ నర్మ 
షీ జ వాక్యములతోనొప్పారుచు మిక్కిలి మన్ జ్ఞముగానున్నది. 

సూ.__ఉ_త్తములు జనసీజనకులై నమనయువ రాజుగారికి. బరి 

అఇయసవమయమున€6 గవి యానాటికారూప మైన కాన్క. 

. యాళీఃపూర్యక ముగా సమర్చింప6 దలంచినాండు, 

న___ళుభమస్తు! 

అప మొగ్గ జన కావసిరుహో 4+ మోద గరిమ 

కానిపించెడికె వడీ + గన్న వారి 

వంశముల సదుణములు గ 4 న్పడుచునున్న 

చార! “యాూామనయువరాజు + గారియందు. 

నూక నుక నంత క్నుద్ధితో ననంతకల్యాణగుణమూ ర్తి నంత 

రంగమున నిడికొని త చ్చేయోభిలాషుల మగుమన మిటా' 

శీర్వదింతము. . 

నీ. తల్లి యు దండ్రి న + తీయు మామయును మెచ్చి 

దీవించునట్లు వ 4 _ర్హించునేర్పు, 



iv 

రాజనం దనపజ + రంజించువాండన్న 
టా 

పలుకులందున దృఢ ప్రళ్యయంబు, 

సత్యదయాదాన 4 శెచాదిసంన్సుత్య్వ 

సద ర వినిబద + బుదిగరివు, 
థి "ధి ధి 

ఫూ న్లాయురారోగ్య + పుమ్క-లవి త్తవై, 

భవయు క్ష మైనట్టి + భవ్యకీర్తి, 

శీ, యోగ్యనంతాన్క మారావ + నోత్సుకతయు, 

_దబైవభక్రియ్కు యువరాజ + దంపతులకు 

(శ్రీరమారమణుండు. జందృ 4 -జేఖకుండు 

నురుకృప నొసంగి రథ్మీంచు + చుంద్రు గాత ! 

న__-తథాస్తు! తథాస్తు! తథాస్తు! 

(తెరలో_శ్రి) రమారమణీముణీరమకణా ! __యను 

పాట వినలబడును,) 

సూ___అదినో! గుణవతీ జేవి యప్పుడే భ కి గీతములు పాడు 

కొనుచున్నది, నాటకము ప్రారంభించినారు "కాంబోలునుఎ 

మన మిక? జోవుదము రమ్ము, 

(ఇద్దజు నివ్క_మింతురు,) 

_ పిఠాపురము 

మేరి. 1999 కూచి నరసింవాము, 

జ 



న్దీ 

మాలతీమాల 
పావు 

పభమాంకము 
(WU 

ప జేశము___రామదురమున నొక త తి యునియిలు. 
UU ౧ లో ౧౧ 

ప్ర -వేశము.___9౦టిలో గుణవతి పొడుచున్నది. ఆమె 

గానము పైకి వినణుడుచున్నది. ఆమె మొతము కనంబడ 

కుండ నున్నది, 

కాంభోజి..ఆది 

శ్రీ రమారమణీమణీ రమణ. శీ తజనావన- శ్రీరమా. 

(మతీయొక సారి యదియె పాడును. 

చంద్ర శేఖర రావు ప్ర, వేళించును.) 

ఆ. వె. కమలసౌరభంబు € గాంచి భృంగము దాని 

వెదకుకొనుచువచ్చు '₹ విధము గా 

బాడునట్టివారి ₹€ పాట దవ్వున విని 

వారిచేరువకును ౪ వచ్చినాండ. 

(లోపల) 

నీరమారమణీమణీరమణ - శి తీజనావన- కీ రమా. 
(WU శ (UU UU 

చంద.__ఆహాహో ! గాన మత్యంత రమణీయమె యున్నది 
wy) Coa యష్ 



లి మాలతీమాల 

ఆ. వె. పాటలోని తేనె ? వర్ష ంపుముధురిమ 

గాలికెల్ల తీపి ₹ గలుగయేసెం 

దుహినకరునిమంచు € తుంపర వ్యాపించి 

దిశలకెల్ల6 జలువ'6 ( దెచ్చునట్లు. 

(లోపల) 

భూరికరుణాంభోధి వగుసీ. పేరినై నను నోటంబలుకక 

వారువీరనియంగలార్చు చు. భ్రాంతితో (బలుపాట్లుపడితిమి- 

శ్రీ రవమూ, 

ద్ర--ఈ యింటి యుద్యానవనములోని వే కాంబోల్సు 

సంపగౌలు గులాబులు తీవుపరీముళమును గాలిలో మొటు 

యుచున్న గానములో. జేర్చినవి. చేరవా? 

చం 

శే, గీ. బలముగలవాని గుణముల ? బట్టి యన్యు 

లబలులగువారు వానినే 8 యనుసరింతు ; 

కాన భూపుండు సద్దుణ ( కలితుండగుట 

వలయు నెప్పుడు లోక ( లాభంబుకొణకు. 

జీవయుతములెకాక ని ౪ ర్లీవములును 

గానసంబంధగరివముచేం € గరలసచుండ 

శ్రీమహా రాజవుత్తు)ండం t జిన్న వాడ 

చేను -గరణగుటలో వింత 8 యేమికలదు? 

(లోపల) 

వది వాచిన నీవెమదిలోం_బాదుకొనుటకు సృప్టి చేయ 



పథమాంక ము త 
(UU) 

సీదుమూ ర్తిని జూడం గన్ను లు.నేరకున్నవి యేమొనర్తుము 

నీ రమూ. 
షూ. 

, చంద్ర ---9దివజి కెవరు పాడుచున్నారో యనుచింత కలుగ 

లేదు. వచింతకలుగుటశె న మనస్సున కిప్పటివజుకు స్వాథ్ 
తూ 

నతయీది? అనుభవమునకు వళుండనైన కాలమున విమర్శన 
కవకాశ మేసి? కప్పు డాచింత కలిగినది. కలుగడచా ? 

"లే, గీ, సరసకవివరుకావ్యంబు 1 చదువుచుండ 
నతనిరం గేదొ పొడుగైన శ యతండొ కాక 

పొట్టి యాత (డొ 'శెలియంగ ౪ బుద్ధిపొడ ము 

నె జమగుంగాజె యిదికూడ ౪ జజ వముటుఖె, 
Qa Qe 

గానమును చిత్ర వళ యాడు దానిసొమ్ము 

కాన నా(డుదియే గాన ౪ కలనం జేసెం 

చాటకునుగూడ నామె త్రి ( త్వంబు గలిెం 

బుపుషరాగవికేవషసం ? స్ఫూ_ర్తివలన, 

ఆమె కంఠరవము..... 

కమ్రుపీ ణారవముక ౦కు శి గమ్రతరము 

సున్ని తంబును జీవసం ౪ స్ఫూ_ర్తియుతము 

క్ష సిరా యును జీవసంస్ఫూూి ( విశదమయ్యు. 

గృ త్రిమం బద్ది సవహాజమా | నిద్ది కాజె? 

ఆహాహో |! ఆమూలాగృమధురమై... 

క్ర న్నుత్రుకుం జల్ల చెవులకు క గమ్రతేయును 

ఇశ్యాససం స్తంభనమున నా? సకును బలిమి 



4 మాలతీమాల 

గాత్రమున రోమవహార్ష ఇ ₹ కలన మజియు 

మనసునకు. దాండవంబు నా ౪ _తృకును శాంత 

సర్వరోగసంహరణము ? జనుల కిచ్చు 

గానకళ సర్వకళలలో ( మానితీంబు. 

అనుభవమునకు బుద్ధియే ( యనవసరము 

అట్టికళ శేను మ్రొక్కు దు + ననవతరము. 

(లోపల) 

నిన్ను. గాంచుచు నిన్ను. బలుకుచు-నిన్ను వేండుచు 

నిన్ను ౮బౌడుచు 

నిన్ను నిశ్చలభ క్తి. గొల్పుచు_నిత్యశుభముల నొందలల' 

మి6ంక_ శ్రి రమా. 

చం ద్ర తథాస్తు, కీతో పొటు చేనును. 

శే, గీ దాశీణాత్యునిపాటకు ్ళ చాడపట్టు 

నెలవు కంఠము తురకపా € టలకుం దఆజచు 

ప్రకటక ర్నాటగానంబు ₹ నకును నాభి 

కవులపాటకు మనసు భ € క్షమణి కాలత్త, 

ఈమె పాటనుబట్టి రరామె భ క్యంకురహృదయ యని 

యనుకొనుచున్నాను. కాని యీమెభ క్రినిబట్టి పెద్దదియేమో 
యని తలంపందగదు. కంఠరవమునందలి వీలతనముచే_మృదు.. 

లతచేం- "బాడుచున్న ప్వుడూపిరి తిన్న (గ బట్రశ్రుక పోవుటవేం. 

విల్లయని స్పష్టముగం జేలియుచున్న ది. మజింతపిల్ల యేమో? 



E73 

పుథమా౦క నొ ఫ్ 

ఎట్లు తెలియవచ్చును ! వీల్ల కాదు. నాకు? దగినయీోడుకల
ే 

యనుకొందము. ఏఐ ఐన చేమి 1 సౌందర్యవతి యగునో కాదో! 

అందునుగూర్చి 'ఫెద్దసం బేవా మున్నది. 

క్క లికి నెలవై నకేకిని € శీక రోంత 

ప కసహ్యామాకోకిల 1 పాట తీపి 

గాత్రసౌద్ధవవతి ఖర 8 కంఠ యగుట 

' యప్తకుండ సుభాకంఠ € యగుట కలదు. 

ఈసంజీవాము బలముగా నున్నది. ఏమో! ఒక్సం జే 

వాముమా త్రీ తము బలముగా లేదా యేమి? ఈమె సుతుత్రియ 

యగునోశాదో సంచేవామా? ఈమె నౌ ws 

యగునో కాదో సంజేహమా? ఈమె లావణ్యవతి యగునో 

కాదో సంచేవామా? ఈమె నన్ను వరించునో లేవో మతే 

యొక సంజేవామా ? వమైన నేమి ! యథార్థ మేమునయా చే 

నామెకంఠమును వలచితిని. అందుకొణికై న నామె నుద్వాహ 

మాడవలసిన జే. మిగిలినసులకుణము లన్నియు నుండునా 

మతింతమంచిది. పెండ్తి కూంతును జూడకుండ నిట్లు వలచిన 

వారు నేనేకాని నుజియెవ్య్వరును లేరా? అట్టిది "సహజమే 

“కానియెడల నాకుమాత్రే మట్టిమన పరిణామ మేల గలిగి 

యుండును! నలుండు దమయంతిని జూచియే వలచినాండా ? 

ఆ, వె. మొదటిచూపునందె 8 మోహాధికతీ. జెంది 

మడీసవలపె యుత ౪ మం బ౭ంటండు 
యాట లీ 
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కాని చూడకుండ ( గాఢ రాగాంబుధి. 

గ్రాలువలపు దాని € కంకు ఘనము, 

తే, గీ, అమలవిజ్ఞాన పేటిక + కణులు రెండు 

మొదటేయణి యిం దియజ్తాన € సదనమగుు ద్వి 
(UU sy 

తీయము స్వయంభవం బైన 1 తెలివికిరవు 

దాన బుటిన వేమంబె € బె వకంబుం 
రు ఇ చ 

వమోా ! ఈమాట మెంతనిజమోా! 

ఆ, వె, నాటకంబు తెన్నొ € నవలల నెన్ని యో 

సద్విమర్శమునను 8 జదివినాడం 

గాని జగతినాట € కమున నాయక పాత్ర. 

బూని యాడు టిదియె € మొదలు మాకు, 

మనుజబుద్ధిచే నూహీంప నన్నియు సం జేహూములే, ఒక్క 

గబ్బిలమున కు6 చెట్టు తావిచ్చినయెడల నాకులు గనపడకుండ 

నన్నియు గబ్బిలము లే, సర్వ కార్యములకు బేవునియం జే 

భార ముంపవలసిన ది. లట్మీ నారాయణులవలెః బరమపవితులెన 
(Ja. 

నాతన్లి దండ్రులు నాకు మిగుల జిన్న తేనమునుండియు భగవ 
౪ 

న ర్రాటల్య యు బోధించుట యేకాక వారితో పాటు నన్నాచ 

రింపంజేసినారు. ేవునిదయ యుందునెడలం బిల్లదనుకొనిన 

దియే పెద్దది కాగూడదా ? కురూపయీమో యని సండే 

హించినది సురూపకాంహాడడా? భగవదిచ్చయే జరగు6 

గాక! అదికాక నా కనర్యినవసువుపె నాక్ వాంఛ 
యెందు వ య 



పభథమాంకము 7 
షష 

యన్న డై నం గలిగెనా ? "దె వకృపచే ని _రృలాంతఃకరణ ముతో. 

బ్రవర్తించునా కిప్పూ డనర్హ వాంఛకలుగునా ? చదాతముకాక, 

పాట యాలిపోయినది. ఎంతసే విచ్చట నుండవలయును? -ఈ 

యింటియొద్ద 6 గేక వైచి యాయి థైవరిదో మొదలగుసనంగ 

తులు కనుంగొనవచ్చును; గాని యట్లడుగుట మంచిప్రవ_ర్హన 

మునకు లక్షణము గాదు. తేలియవలసినప్పుడు తెలియును 

గాని పనికట్టుకొని పిలిచి యితరులసంగతులు ెలిసికొనుట 

తగదు. ఇంటివారి నడుగుట తగదు. వాగుగిండ్లవారి నడు 

గట యంతేకంకుం దగదు. మతీయుక ప్పుడు రావచ్చును. 

కాని దైవికముగ, నెవ్వరో యీవలికి వచ్చుచున్నారు. 

(కురవక ప్ర వేశించునుు 

కుర___.అయ్యా ! మో రెవరు! 

చం(ద___నే నెవ్వండనో యిప్పుడే చెప్పెదనుగాని ముం దిది 
చెప్పుము. ఇంత నేపును లోపలం బాడినది నీవు కావుగడా ! 

కుర___అయ్యా ! మే మట్టియాట పాటలవారము కామయ్యా |! 

ఆడజాతి వేరు. మే మెంత సేపు రాణుబకొలువులో నుండుట్క 
రాజులయొఅగులు దిద్దుట్క రాజులకు రాణులకు ఫిన్నాఖి 
ప్రాయములు కలిగినప్పుడు సఖ్య మొనర్పుట._ ఇట్టి వే మా 
పనులు. కానిరాచబాట శెక్కి యో, రచ్చచావడి కెక్కీ మా 
బుగ్గమింద 6 జేయివై చుకొసి కన్నులు తుంట్లు త్రీప్పూ 

కొనుచు ోచిన్నదానరా* యని వొడుచునాడువారము 

కామయ్యా ! 
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చంద... (తనలో) ఇది వ్యభిచారిణి యయ్యును వేశ్యలణంకు 

పాటలు నడుపీధినాట్యములు దనకు లేవని తన్ను శ్లాఘిం 

చుకొనుచు వారిని నిందించుచున్నది. 

గీ, అన్యు లధములు తనకంకు € నంచు నెంచి, 

యితీరులను దిట్టి తన్ను శ్రా ఘీంచుకొనుట 

కొంకు మనుజుడు తనకంకు € ఘకల నుతులొ 

నర్చి తను దెద్దుకొనుటయె ( న్యాయ మగును, 

ఆహా! ఇది రాణివాసమని తెలిసినది. ఒక్కొ_సంచేవాము 

వదలినది. (ప్రకాశముగ్భా అంతఃపురపరిచారికా! నీవు న 

న్నెవరని యెందుల క డిగితివి ? 

కుర... అట్లడుగుట తప్పా! మారు థొంత సేపటినుండియు 

నీరాజగృవామునెదుట నిలువబడి యున్నారు. నేను 

మిము సందుసందుల గనిపట్టుచునే యున్నాను. అసుర 

సంధ్య వేళ మో రిక్క_డం బనిలేకుండ నిలువబడి యా 

యింటివంక 6 జూచుచుండునప్పుడు నా కనుమానము కలు 

గటు తప్పా! మొన్న రాతి యీకాదా పెదదివాణములో 
7 ౧ 

దొంగలుపడినారు. 

చంద... (తీనలోోహూు(! ఎంతే దొర యైననేమి? పర రాజ్యమున 

దొంగయని తలంపంబడుట వింతకాదు, (పృకాశముగా) 

చేను విద్యాపరిపూ ర్రికై చేశాటన మొనర్పుచున్నాను. 

ఈగ్రామ మిప్పుడే వచ్చినాను. భటులను బసలో నుంచి 
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యూరుభూడ నిటు తిరుగుచున్నాను. ఇక్కడకు రాగనే 

యమృత ప వావా మైనయొక గానము నాచెవినిబడి నన్ను 
yy) ర్ూ 

స్తంభింప జేసినది. 

కు___.బాబూ ! మాభ్ర్తృదారిక పాటవంటి పాటమా త్రము 

స్వర్లలోకముననై న నుండదు. నాకు. బాట యన 

నేమియో తెలియదుకాని యామె పాడుచున్న ప్పుడు 

మాత్రము నా శేలాగో యుండును, వదో వెంగపడిన 

ట్లొకప్పుడు-కడుపులో నాంకలి వేసిన ట్రాకప్పుడు_గొంగళి 

పురుగు మోదం వొకిన టొకప్పు డుండును. నల మందు 
న. hep) మస్, 

పట్టుతీప్పినప్పూ డావులింతలు వచ్చిన ట్లొకప్పు డుండునుం 

ఆవికారము లన్నియు నేను జెప్ప(జూలను,. చేను వయ 

స్సుచేం 'బెద్దదాన నై నను జిన్న రాణిగారికి నాయం జే 

పంచప్రాణములు. ఆమెప్రాయమునకు( దగిన పదునొజు 

పదునెనిమిచేండ కుజ దాసు లున్నారు, కాసి యొక్క తే 
౧౧ అ 

బుద్ధియెన మంచిదికాదు, (అటుసిటు చూచ్చి ఎవరును 

తేరు లే. అక్సై వచ్చి వీకువాలో మిఠాయిపొట్ట ముడిలోం 

బెట్టుకొని యిక్త్రొ వచ్చి పళ్ళెరములో నున్న రెందు 

బతాయిపండ్లు పె టమాటున డాంచికొన్మి యిటుతిరిగి 

యటుతిరిగ్మి వానినిజూచి యిగిలించి పఏపినినిజూచి సకి 

లించి, మిటమిట్రిపడుచున్న యోారుణు దాసుును జూడ 
ర వ, ఆవి) 

మాచిన్న రాణిగారి క సవ్యామ య్యా ! కంటిలో గలిక 

మంతయ సత్యమైన సరే_ఆమెయొద్ద బనికిరాదు. అయిన 
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యింటీదాన నన్ని యసత్యమాడ నని యుదయమునశే 

పూజ చేసికొందు నని ప్రతిశనివారము రాత్రి ఫలా 

హారము చేసెద నని  యెజిగియుండీ యిచ్చిన చేకాని 

చాటుమాటున బంగారపురాళి నై నం బేడకుప్పవలె ముట్టని 

దాన నని, తీలిగారియరణపుదాసి నని నామో:ంద గుణవ' 

తీమ్మగారి కెంతయైనవి శాగసము, ఇందిరా యని చంద్ర 

రేఖా యని మండూకముఖలు మర్కట చేష్ట లగునీకుజ్బ 
ముండల నెప్పుడుకూడ. విలువడునుమా ! ఎంతసేపు 
కురవకా కురవకా యని నన్నే పిలువవలయును, మా. 

చిన్నమ్మ కెవ్పూడు పెండ్షియగునా ? ఎప్పుడు మాదరిదృత 

తొొలగిపోవునా యని ప్రతిదినము నూడుగులమ్మకు 

య్రైక్కుకొనుచున్నాను. ఆమెతేండ్రి ద స్తుళి స్తుల వంక. 

బెట్టుకొని యీదోతగినసంబంధమును జూచుటకు మొన్ననే 

వెళ్లి నాయడు. 

చండ. (తేనల్ఫోపుణ్యాత్సు రాలా! నేనడు/గదగినవినా కే మియు 

మిగుల్పకుండ నన్నియు నొక్క విసనులో. జెప్పితివే! 

ఆహో ! మనువ్య ప్రకృతు లెంతచి త్రము లెనవో! ఈమె 

న న్నెంతమా త్ర మెతుయగదు, మొదట నేను దొంగనని 

కూడ సంచేహించినది, అట్టియీ మె యంతఃపురరహాస్య 

ములే కాక్క జాసులవహస్యములే కాక్క భూతేభవివ్య 

ద్వ _రృమౌనస్థితులతో 4 జేళ్ళతో", రూపములతో వయ 

స్పులతో, స్వభావములత్ నన్నియు నొక్క_యూూ(పులోం 
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జెప్పీవై చినది. ఈమెకు జప్పవలయునన్న సంకల్పముండి 

ఇప్పినదా ? చేను నమ్మను. ఈమె మనస్సునకు బట్టు 

చేదు. 

కే, ,గీ. పారిజాతమహీూజము ౪ పట్టులేమి 

తెఅపీతేకుండ( బరావ్రుల (| ద్రిమ్మరించు 

కంఠకంపముగలవారి ( గానవుందు6 

దలపకుండ నె సంగతు € లొలుకుచుందడు, 

_డ్రీలుపురుషులు కొండటీ ₹ తీరువారు 

మాటు, విగియింవ్కు మూంటయు € మదుల లేవు. 

చేరినదియెల్ల క్రిందికి ( జూజిపోవు 

జలము కాం తేన నిల్చునే ( జ-ల్లెడందు | 

ఇట్టివారికి సరుం జెవ్వ 4 జేనిల గంట. 

బడినయెడ6 బోవనీయక ? పట్టి యమ్మ 

చబాల్యమున(బభోయు దొండాకు + పసరుతోడ 

నతనిమొగమున+ గృక్కిపా ( మందు రకట! 

ఇట్టితపై పన నాకు లా € భించె నిపుడు 

తప్పు లుండకతీఆదు € ధరణిలోన 

నొప్పులకు దప్పులి చ్చెడు ( గొప్పకాంత్సి 

హీరములకు డాకులునై న ్ళ నీయలేవు. 

(పృకాశముగ) కురనకా! సీమాటలవలన మహోనంద 

మైనది. 
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(నేపథ్యమున) కురవకా! అక్కడ నేమి చేయుచున్నావు! 

కుర_...ఆమాటలాడిన వా నే మాగుణవతమ్మగారు , ఒక్క-నిము 

సము కనంబడకుండునెడల ోకురవకా! కురవకా!* యని 

విలటచునని చెప్పితిని. పీకు నిదర్శనమైన దికదా ! అమ్మా! 

వమియు నేదు. 

(నేపథ్యమున) ఎవ్వరితో నక్కడ మాటలాకుచున్నావు 1 

'కుర___ఎవ్వరితోడను లేదవ్లూ! దృష్షినచూంద్యమువే_ బుద్ది 
హారీ CA) ళు థి 

మాంద్యము చే-సం'ెచీ(క టిగావున చేశోమాంద్యముచే. 

సీస్వరూపము విస్ప్టముగ జూడ లేదు. బౌబూ! ఎంత 

చక్కూనివాండవు ! నాకన్నె తీకపుదినములలో నీవంటివా. 

డుండిన యెడల నాయవళిష్టము మతియుకనిచేం దీర్పించు 

కొనియుందునా ! 

| ద ____అసంద అన బగ డకు, నర, అసం ర్భృపృలాపము లాడకు 

కుర__ముసలితే నమును జిగురింపంజేయంగల సౌందర్యముకల 

వాడవని యంటిని,తప్పు లేదయ్యా! వట్టికసు గాయ తనము 

గావున నొక్క_శు విసురుకాని.న్తుతి యేదో నిందయేదో 

యింక దెలియనివాండవు. మజీయొక్క సారి చూడనీ. 
మోరు తమతియులైన ట్రగపడుచున్నది కావున నిశ్చయ 

ముగా మాగుణవతమ్మకుం దగిన టున్నారు. బాబూ! ఉప్పు 

కారము సరిగంబడిన గోంగుగూరపచ్చడిలాగున మొాదాం 

పత్యము మిక్కిలి యనుకూలముగా నుండును. 
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గుణ. (చేపథ్వమున) ఎన్ని సారులు పిలిచినను లోపలికి రాక 

యక్క_డ నేమిచేయుచున్నావు! (రంగమున బృ బ వేశించి' 

చంద్ర, శేఖర రావును జూచి యదరిపడి లోనికి pr ) 

చందద..__ఆ-హో--హో | (కొంతసేపు స్తంభించి యూర 

కుండును.) 

కుర... ఆమెయే గుణవతమ్మ. చే జేసిన చవు త్కారమును 

జూచితివా? నీ స గనంబజుపవలయు ననియే. 

యొన్నిమాజులు విలిచినను లోనికి వెళ్ల లేదు. బాబూ! 

చేను వచ్చువజు కిక్కడనసే యుండుము. 

(కురవక నిమ్మమించును.) 

చం(ద__అపహోాహో ! 

తే.గీ, కాంతిరంగ త్తీరంగంబు { గప్వుమనుచు 

నుప్పెననుబో లెం గ మ్మ నోర్వలేక 

హృదయ మాక స్తికముగ6 బె € కైెగిరిపోయి 

యకు యవమనస్క వేదాంతి ౪ యట్లుల తి, 
ర ఎ) కం 

ఆ, వె. తేలుపుచాటునుఒడి € తళుకుతళుక్కని 

యిక వచ్చి మెటసి (0 యక పోయె ' 
రి 6 | 

తోయదంబు వదలి ్ళ తొంగిచూచుచు లోని 

కిగు చంద్ర శేఖ ( సిసడించి, 

కాంతిరాశి గువ్వా ₹ కనులు చీయ ట్టయి 

గుండ్ర నై నమొగము ( కోలమొగము 
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తెలియకుంటి మింట € దళుకంచుమెజుసిన 

మెజుపువంక తెన్నొ € యెజు(గ6ం దరమె! 

కాని 

"తే, గీ. అస్య తేజముకంకు హౌ? చ్రైనకనుల 

కాంతి మూంతలంబడిన నా? కన్ను తెప్ప 

లందు దూరి లోపల మడి ౪ నాక్రమించి 

యచట వెన్నెలగాచిన ₹ యట్ల తోంచె. 

పూర్ణ సౌందర్య భుర్భమా ( పొలతిమోము 

వాంఛ లేకుండ జూచిన + భాగ్యశాలి 

తనదులోవెల్లుదరి జేరు ( ధన్యతేరు(డు 

అదె పర బ్రహ్మముదమున ( కడుగు మెట్టు. 

(నేపథ్యమున) బాబూ! అక్కడ నున్నారుకాదా?! ఇదిగో! 

వచ్చుచున్నాను. 

(కురవక వ, వేళించును,) 

చంద__సీవు మొదటిసారి వచ్చి యా మెదర్శన మిప్పించితివి, 

"ఆండవసారి వచ్చితివికాన రెండవదర్శన మిప్పింతువా ! 

కుర నేను జెప్పంబోవుమాటలను వినుడు. ఆవచ్చినవో 

చెవరని యామె న న్నడిగినది. బాబూ! మిీారెవ్వరో 
నాకు చెలియదు కాదా? అందుచే నొక మహారాజ 

కుమారు. డమ్మాయని చి తృమైనకల్పనచేసి చెప్పితిని. 

చం(ద=అందులకు సీకవిత్వ మక్కి లేదు. యా 

నుదియే, తరువాత. 
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కుర___చూా చితి రా! మనలోవమునమాట. నాకల్పనకు య థార్జ 

మునకు నెంతసూటిగా సరిపోయినదో! ప్రశృతిజ్ఞాన 
మనంగా నిదియీ, నామా త్రపు(బ్రకృతిజ్ఞాన మిప్పటి 

కవ్రల కున్న దా! 

చంద.కురవకా! అనవసరము తై నమాట లేల! నీవు సనుర్ధు 

రాల వగుదువు. కాని తరువాత మో కేమిసంభావణ ము 

జరిగనో చెప్పవా? 

కర_ఆయనకుం బెండ్లి యెనదాయని న న్నడిగినది. ఆసంగతి 
కరూడ నాకు స్పష్టముగాం 'జెలియదు. మాగుణవతమ్మకు 
మోరు సరిపోవుదురని నేను మాతో నింతకుముం దన 

మో “రేమియు బలుకకపోవుట చేత. బెండ్లి కాలేదని 

నిశ్చయ పణిచుకొని య'్లే యామెతో  జెప్పితిని, ఆతయ 
మనయింటి యొద్ద నందులకు నిలువంబజెనే యని నన్నడి 

గినది. నీగానము వినుచు. గదల లేకపోయినాండమ్లా యని 

నేనంటిని, నాలో నొక్క-గుణమైన నాతని నాకర్షింపం 

గలిగినదని సంతోషించితి నని యామె పలికినది. 

చంద్ర___ఆహో ! అట్టు పలికినదా ? మహాసంతోషము, 

- 'ే.గ, పాటయే కాదు మజీయు రూ? పంబు గాడ 

నన్ను బూ ర్తిగ నొకర్ష ణం బొనర్చె 

నురభిళతయును రూపసుం ? దరతేగల్లు 

నమెరికనుసుందరిగులావి ? యట్టు గాంగ, 
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కుర. కురవకా ! ఆతండు నీకంటికి. జక్క_[గా నున్నా (డా 

యని న న్న డిగినది, 

చంద్ర___ఆం! తీనకంటికి జక్క_గా లేనని యనుళ్లొన లేదు 

గదా! 

కుర. బొబూూ |! చిన్నపిలవాండవు, పెంట్టియాడుపిల్ల హృద 
ల mn మ్. 

యము తెలిసికొనుటకు నీ కింక సమర్థత తక్కువ, అది 
స కృలివు _స్తక పఠనమువలన 6 గలుగునుగాని పనికిమాలిన 

కవ్రులగంథములు చదివినందువలన రాదు. -ఈకవ్రలు 

వట్టి మోసగాం[డుబాబూ! మోరు కవినిమా(త 

మెన్న (డును నమవలదు.  ఒకకవిగాండు మాచెలెలి నెల. 
= ౧౧ 

దినములుంచుకొని 

చంద్ర... నామన స్పాందోళనపడుచుండ (గా ననవసరసంభా 

వణము లెందులకు? అడిగినదానికి టక్కుటిక్కున. 

బ్రత్యుత్తీరము చెప్ప్ఫునెడల సంతోషింతును. నాసౌం 

దర్య మామెమనస్సునకు నచ్చినట్టు సీకు€ బూ ర్హిగ 

విశ్వాస మున్నదా ? ల. 

లే గ్, వ్యాకరణ శౌ(స్ర్రుమునకు నూ? తాళి కలదు 

కర్క_మిోామాంసలకును సూ ( త్రీములు గలవు 

| గృవాగతులశా(స్ర్రమునకు నూ t త్ర్ములు గలవు 

ధరణి వెలసినయెటిత 1 త్వమునకై న 
వు క్ 

జమషులు సూత్రంబులను రచి ్ళ€ యించినారు 

అంద చెతి లయునెబులోని € సుందరతకు 
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నొక్కసూ త్రీ మెనను బుట్టి ్ళ( యుండలేదు 

బాబియజుటి కాలముంబటి 8 సలముంబటి 
లు లు థి లు 

నాగరక తనుబట్టి జ _న్మమునుబట్టి 

యవసరంబునుబటి నా € జాజ బటి 
వ (ang ర్ 

యది వెలయులాన సంచేహ € మందుచుంటి. 

కుర ___నీసౌందర్య వమూామికు నచ్చియుండవచ్చును. చేను 

బ్రపంచానుభవ మున్న దానను గావున న న్నడీగినది. 

కాని సౌందర్యత త్వమును గూర్చి నీవు 'చేసినయుపన్యా 

సము సమంజసముగ లేదు. నూతనపద్ధ తుల ననుసరించి 

చదున్రకొొనుటవలన నిట్టితిక మక జ్ఞానము కలుగుచున్నది. 

నాకొడుకునకు. జదువుకొనటకుబూరగము తొండకు 

బల్లికి భీవము తెలియును, ఇప్పుడు గాడిదకు గుణ్ణము 

నకు భేదము తెలియకుండనుస్నా (డు, మా గుణవతీమ్త 

గారిపెండ్లిలో బంధువుల కెవ్వరిక్తైన నక్క_అకువచ్చునని 

నాలు తెల నిగుఖములు మాచొర కొన్నాడు. అమా! 
గ ౧ యు కము] 

ఇన్ని గాడిదలు కొన్నా రే మని నాకొడు కన్నాండు, దాసి 

దాన నేమైననన్న యెడల గోపపడకుండు, మిాసౌందర్య 

తతోగపన్యాస మట్టున్నది. .గ్రుడ్డివాడుగూడ6 దడిమి 
౧౧ య్ 

సౌందర్యమును "జెలిసికొనంగలండ ని సాయభీప్రాయ ము, 

చంద్ర___అందును గూర్చి యంద ఆకు6గూాడ భేదాభిప్రా 

యము లున్నవని సను జెప్పితినిగాడా ? సీకు నాకు 

ఛేచాభి ప్రాయము లుండుటలో వింతయీమి ? దీనికేమి? 

ని 
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మోచిన్న నాణిని నేను ట్ర త్యతుముగ నెప్పుడు మాడ 

వచ్చును ? 

కర __అది మాూరింతలో నట్టు కోరంయదగదు. కాని మో కట్టి 

వాంఛయుండునెడల చేను చెప్పినట్లు చేసెదరా ? 

చంద వేరె నన్న డుగు కందులకు? గురునిమాట మిరు 

శిష్యుం డుండవచ్చును. వెద్యుపలు కాదరింపనివోగి 

యుండవచ్చును. కాని (పీయాసమా వేశమునకు సాహాయ్య 

పడుదాసి చప్పి నట్టుచేయనివా( డుండునా ? 

కుర... ఇపకు మామాట సందజు వినువారే. ఈవిధేయత 

ముందుగూడ నుండవలయుకు. సరే చానికేమి ? అంత 

వార మైనప్పుడుకదా |! "రేపురా త్రి యిటకు రండు. 

మాచిన్న రాణి యిక్కడకు. బదియడుగులదూరమున 

నున్నమహోలవీ యాలయమునకు( బోయి  సేవీంచును. 

మో రప్పు డక్కడ. బరోతుముగ నిలువంబడి యామెను 

బ్ర త్యతముగ  జూడవచ్చును. ఆమెతో మోకు మాటాడం 

దగదు. మా రటనున్న ట్లామెకు సంచేహాము కలుగ. 

గూడదు. ఇప్పటి కిది నాయాలోచన. అప్పటిస్థితినిబట్టి 

చరాచుకొనవచ్చును, నాకు సెబవు, నేను బోదును. 

(నిమ్మ మించునుఎ 

చంద్ర శేపురా త్రి-ఇరువదినాల్లుగంటలవ్యవధి యున్నది. 

నిముస మొకగంటగాం గాన(బడుచున్నది. ఎట్టు? ఓ రాజ 

గృహమా | 
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న 9 జలధిగతీముణిత తిక ం"టు ( విలువచేత 

నధిక మామణి నీయందు € నలరుచుండు 

నామనోహోరమున దాని 8 నాయకముగళ 

బెట్టుకొనుభాగ్య మెపుడు ల ( భింపంగలదొ ! 

గుణవతీ ! 

ఇంట నీ వుంటి; కనబడ € కుంటి వకట! 

బాట చే నుంటి మిగుల సం? 'భృమముపడుచు 

పదృముకుళాంతరస్థ యా ( భ్రమరికొాజుకుం 

బెపయిం బరిభ్ర వం చెడు ( భ్రమరుకరణి. 

ఇంట నీవుండ సికొఆజి € కింటివంక 

జూచుచును దాపమొందుచు. € బొక్కు చుంటి 

చంద్రకళ మబ్బులోనం బ్ర ( చృన్నగాలో 

సీఠదమువంకం౭ గాంచు చ కోరమట్లు, 

నాచంద్రకళ శేపురాత్తి నాకు దరి నవ నవత నేను 

ఈ. eR / 

తే.గీ, చేవపూజకు భక్స్తుం డే ౪ తెంచియుండి 

చేవళము మూసియుంటచేం ౪ దిరిగి యింటి 

కెట్లు వెనుకాడి వెనుకాడి ్ళ( యేగు నళ్లు 

యింటి కేనును బోవుచు € నుంటి నకట! 

(ని(మ్మ్క_మించును.) 

. ఇది (పథమాంకము, 



శ్రి 
మాల తిమాల 

ద్వితీయా ంక ము 

గగన లి లభ -...- 

పృదేశము.. గుణవతి యింటి సమాపము., 

ప వేశము.__కురవక, 
ల 

కుర__మహోారాజకుమారు. డింక రాలేదు. ఆతని కేమి? 

బంతియాటతోంబాటు _ ఫలపహోరము తోబాటు _ చదువు 

కొనుటతోంభాటు _ చీట్లాటతో ౮బాటు - ఆండుదానివైం 

బే మముకూడ నొక్క_పదుగాని యందుపె నాధిక్య 
ల 6 ర 

మేమెన నున్నచా! మగజన్గమె తినవానికెల నిజే రు అలాటి ౧౧ 

పద్దతి. భోజనపుగొడవ ముందు - పొలంతిచింత యట 

మోా6దను, కాని యాండుదాని కటులా? వరునిచింత. 

ముందు_పాణముచింత యామోాందమ. బపహాూా యాడు Uy wed! 
వాండను సృష్టంపక మానడు. సృష్నించిన వీవుట 

వూ త్త 6 మా 

వారికి. బ్రాయము రాకమానదు. వచ్చి నపిమ్మట . బెండ్రికై 

_'జేవులాడక తప్పదు. చండి దృికొడుకులయలతవ్ష్మ్యుతలు నాల 

'స్యములు విగియుటలు తప్పవు. మే మీాసంభఘర్ష ణఆమున 

నలుగుడుపడక' తప్పదు, నామట్టునకునే నింత కాలము. 
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నుండి యవ త్తి తిలో జయ ప్రదముగా? గొట్టికొనివచ్చు 

చున్నానుగదా మగవాండు వ. భోజనము మాను 

వొనుటగాన్సి నిద మానుకొనుట గాని చేను జూడ లేదు. 

ప్రాణ ప్రీయా ! em నాసి బ్రదుక గలనా యన్న 

నోటితో నప్పుడే మూండుసోలల ree సమల 

కుండనై న మ్రింగును. ప్రాణకాంతా ! ఈరాత్రి నీవు 

లేకుండ నెట్టుగడవుదునో యని క్ర నులొత్తుకొనుచు ణే 

యుండున్వు గట్టుముని యు త్రరతుణమునచే. గులు తీయు 

చుండును. వ డాహారమునికే కాని meee 

నకు( బనికివచ్చినవా(డు కా(డు. ఆతం డెట్టున్న నేమి? 

ఆండుచానికి. దప్పదు. ఆ(డుదానిని బూర్ల ముగ వలతువు 

గదొ _ దానిచుట్టు చుట్లు తిరుగుచుందువుక దా ._ ఆడు 

చానిని నెత్తిపై బెట్టుకొ ౦దువుక దా - యని శాసించి 

నకి ంపంలగల యాండుప్రభు విపు డెవరున్నారు! అటి 

 యుపకార మాండువారికి రుద్ర్యవు జేవిపాలనములో నే జరిగి 

యుండవలసినది. ఇప్పటిపురువప్రభువులు గొంద అంత 

సేపు తమ మ మైశ్వర్యములు-తమయధి కారములు చూచు 

శానుటయేకాని తాను తటస్టముగ గూరుచుండి యాడు 

దానియధికారము చెల్ల సీయవలయునన్న యా చిత్య మున్న 

వారుకారు. నుగవాని కిది యొకయాట క్రింద సొగు 

చున్నది. ఆండుది మగవాని చెదురొ-నవలయును. చెవి 

పట్టుకొని యూంపి నో ౭ త్తసీయకుండునట్లు చేయవల 
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యును. ఇప్పటియా.డువారు తమస్వాతంత ఫ్రమునశె 
లీ a 

శాసనముణమూలమున నేదో జరుగవలయునని యాంద్రో 
భళనపడుచున్నారు; కాని మగవా రట్ట శాసనములు 

చ్ : ద క్ . 
చేయనీయరు. ఇంక యుద్ద మే ప్రతిక్రియ. ఒకొక్క 
కుటుంబ మొకయుదరంగముగ నుండనలయును. అటు 

Mn 

కొంతకాలము జరుగ ఢ్రీ రాజ్య విజయ ధ్యజము నీం వాళ 

ద్వీపమున నొక్క_టి, నై_లాసముననొక్క_టి యె త్తంగలము, 
ఒప 

స జ ! అట్టసుదినములు రావలయును. మహాపృభూ! త్వరగ 
“రావలయును, స 

(తొందరతోం జం ద్ర, శేఖర రావు ప, వేళించును) 

చంద... వమిో ! ఏమి ! తరగ నేల రావలయును? గుణ 
వతి శేమముగ నున్న దా] 

కుర_వచ్చితిరయ్యా! ఏమి శ్నేవమము ? వెనుకటి సంతో 
పము _ వెనుక టియు త్యౌాహము _ వెనుకటిమన శాంతి 
యామెకు లేను, 

చంద్ర__నిన్నను ఇాగుగనే యుండెను గాదా? సంతోవ 
ముగ బాడినది కదా! ఇప్పు డింతలో నేమి యస్యా 
స్థ్రముసిద్ధించినది ? 

కుర___ బాబూ! మిరు నిన్న రా త్రి యు నీ యుదయమును 
భుజియించినారా ? 

చందృ___భుజియించితిని. 
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కుర_..ఆమె యాకుపై నక్తై వ్రేలు వేయ లేదు. మూడు 

వులునులు చై దిగురులు చేయించితిని. _ కోడిగ్రు డ్లట్టు 

పోయించితిని. ఆమె క్రిష్లమని మంతిపరుణగులో నాతేల 

కాయయంతనీరుల్లి పాయలముద్ద కలిపవించితిని. ఆలాగున 

గిన్నెలపై దృష్టియెనంబజపినదా ? వమమ్హా ! వమమ్తా ! 

యని తల్లిగారు పచేపచే యడిగినది. మాటాడలేదు. 

చేను నిమ్మశముగ బుజ్జగించి యడిగితిని, 

చందృ_..నీ వడిగినప్పు డేమనినది 1 

కుర___నామనస్సున కేదో బెంగగానున్నదని యన్నది. 

చంద్ర-___మనస్సునకు బెంగయు కద! చజేవామున కనా 

రోగ్య మేమియు లేదు గద! 

కుర___అ జేమిసంతుప్టి బాబూ! చజేపాముకంకు మనస్సు 

తేక్కు_వయని మొోయభిప్రాయమా ?! 

చం ందృ_ ఎ-=రురవకా! ఈస్టితిలో మనస్సునకు బెంగయుండుట 

సహజమే. పదునాలుగేండ్లకన్య - అత్యంతలావణ్యవతి అ 

బంగారువంటి3 యావ న దక ఎవండు వచ్చునో ! 
యెట్టివాండు వచ్చునో యని మనస్సున కాందోళనముగ 

మ ఆ 

కుర___బాబూ ! మిముంగూర్చి యటియాందోళనము 
శ్రీ లు 

మోను(గూడ నున్న దా? 

చందృ__ఉండశేమి ! 
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కుగ___.ఆన్న యెడల మీరు భుజియింపలోలిగియుందురా 

|| 3 బాబూ ! రాత్రి మోకు నిద్ర బాగుగా బట్టనడా.? 

చంద... ఒకరీతిగా___కాొంచెము కలంతని ద పటినది, 
లో YJ © 

కుర_..భోజన మెక్కువ యగుటచేత_ నే నెఆంంగుదునయ్యా! 

న న్నుంచినసువారపుదొర నట్టితిండిపోతు, _ శని వారము 
రాత్రి నేను జేసిళొన్న మినుపరొక్పైలో సగము ఆాన్లే 

షై గా అ సం ఆద తిని తెల్లవార్లు గుంజెబరువు వేత దయ్యము పట్టినట్లు వెళ్త 

"కేకలు వేసెడివాండు. నే న కైచదువుచున్నానసని మారు 

రొసరొసలాడు చున్నారు, మ్ రింతీయాలన్యముగ వచ్చితి 

రేల? బాబూ! మణీ యెక్క_డనై నను గానము వినుచు 

నిలవయడ లేదుగద | 

చం (దృ---ఈవిషయమున దప్పాడితివి. నీహృదయము ననుస 

రించి నీ వంటివి. నిన్ను త్షు.మించితిని, నాయాలస్యము 

మాట కేమి? మో రీసరికి చేవాలయమునకుం బోనల 

సినవారుగడా ! వల యాలసించుచున్నారు ? 
కుర__ఆపయత్నమున నుండియీ మో రింక రాలే చెందువల 

ననో యని యిటవచ్చి యల్లాడు చుంటిని. 

చందృ__భు_క్టి లేకపోవుటచేత నిద, లేకపోవుటచేత నామె 

సిరసస్టితి నున్నా శేమో యీరాతి జేవాలయయాత 
థి నూ (| 

వమూానంగసహాడచా ? 

కుర.___ బాబూ ! ఐశ్వర్యములో భేదము _ జాతిలో భేదము-_ 

వయస్సులో భేదము '_ అంతేకాని మనకు మనస్సులలో 
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నేమాత్రము 'భీదము లేదయ్యా ! చేను నావెతో నటులే 

తళ. ఈ రాత్రి మానినయెడల శేపురాత్రి యింతే 

క్షంలు ననారోగక్టము? నుండునేమో యెట్లు తెలయ 

వచ్చును! కొన మానవబదని యామె యన్న ది. 

చంద. ఇప్పుడే బయలుజేరుదురా? 

కుర... అభ్యంతర మేమి? 

(నేపథ్యమున) కురవకా! అక్కడ శేబుచేయుచున్నావు! 

కుర_ఏథిలో నింక గొంతసండిదగా నుంటజేతం జూచు 

చున్నానవమ్లా ! ఇప్పుడే వత్తునుబాబూ ! మోరు వచ్చ 

న్నముగ నుండి యన్నియు. జూడు(డు. కు 

వినుడు. అంతేకాని యూామెయెదుటం బడవలదు. 

కుర... (లోనికి నిమ్క_మించును.) 

ద న చంద్ర, (తనలో) 

తే. గీ. చాతకము నోరు తెఅచి వ? ర ంవునూత్న 

దిందువునకయి మొగమె త్రి ( వేంచియుండు 

నట్టులే యుంటి నిచ్చట 5 న్లామెకొఅెకు( 

జూడందగువస్తు -వేదియో ₹ చూచువాండ. 

అనై మోడ్పును జందకు. € డశులార |! 

జ. నిల్తువేమొ భ + దృంబు మనన! 

ఇ్రదియె జ_న్గసాఫల్యంబు ( సు 

మికు; జాగ త్స్వ భావలె 1 వెలంగవలయు. 
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(పూవులప శ్లెరము తీసికొని కురవక ముందు, గుణవతి 

చెనుకం బ్ర, వేశింతురు.) 

| కుర..అమ్మా ! ఇటు. ఇటు, 

చం ద్ర__(తేనలో) 

కేన్, నల్ల నెదాసి ముందర € నడచుచుండ 

విమల తేజస్వినీమణి ్ళ వెనుక నేగు 

నంధకారము ముందుముం € దరుగుచుండ 

నినకిరణకాంతితతి వెంబ + డించునట్లు. 

కలువచలికాడ! యామె ము ఖంబు. గాంచి 

సిగుపడి మబ్బు లోపల? ( చే జీల? 

పెకి రావయ్య! వీళటి ౪ వలన నామె 
em 

పదము తొటిలు నకట! నా ౪ హృదయమట్లు,. 
గం ౧౧ 

కుర... చేవాలయమునం బురుషం తెవ్య రుండంగాడదు. 
అంద జావవలికిం బొండు. (నేపథ్యమున) పూజరికూడం 

బోవలయునా ? 

కుర___పూజరిభార్యను 'జెచ్చి యాతని స్థానమున నిల్పుము, 

గుణ.___ఆ మెకూడ నక్కలేదు. తలుపులు తెజచియుంవు. 

మని, చెప్పుము. 

కుర___పూజరిభార్యకూడ  నుండనక్కణిలేదు. అందటు 

పొండు. తలుపులు తెజచిమాత్ర, ముంపుండుం 
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చంద్ర. 9ప్పు డీ పృక్క-నుండుటకు ఏలు లేకున్న ది. ఎడ ము. 

వె పునుండి చూచెదను. 

ఆహో ! వింత, 

తే. గీ, కాంత మొగమును గుడివై పు ౪ గాంచునసుడు 

కాసంబడినసౌందర్యంబు ( కంశు సెడవు 

వెపు చూచునపుడు గానం | బడెడునట్టి 

సుందరత్ ఘునతరమాట ౪ సూనృతంబు, 

(వెనుక చెరమె త్తంగ మహాల్ గుడి) 

(కురవక గుణవతి జేవాలయపుముంగిలి చేరుదురు.) 

చంద... నే నెన్యరికిం గానంబడకుండ నిక్కడం బూలచె ట్ల 

మాటున నుందును. 

గుణ... కురవకా! సీచేతిలోని ప లైరములోనిపూలు నాచేతి 
కిము. " 

కుర... (ఇచ్చును.) 

గుణ. (వేతిలోనివూ లొక్కసారి మహోాలవ్మీ పై జల్లి తేల 

వంచి నమస్క_రించును.) 

చంద్ర-__అహో ! 

తే.గీ. దాసీ యొసంగినమళల్లెలు ్ళ తరుణిచేత 
మంకెనలుగ మాశెను; శ్రర ( మాభగవతి 
యొడల సీలాంబరంబులై ( యొప్పె నవియె; 

వస్తురూప మా శృయమును ( బట్టిమారు. 
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తే, గీ, శ్యోత్రీయు(డు వేశ్వయింటిలో? ( జొచ్చినపుడు 

శిరముమైంగచ్చు. గంటికి € సురమంబెట్లు; 
ర ఠి 

విటవరుండై న పార్వతీ ( విభునియెదుట 

బూడిద ను ఫాలపట్టిక ( బూసిఫకొనును, 

అదిగో ! 

కరపుటము మోముననుజేగ్చి € కాంత యెక్క 

జం దృసన్ని ధి బ_ద్గముల్ ( సంకుచించ; 

నాశయుగమున కాక ముగ్గ (|గాలె నదిగొ 

నుభయతేనువ్రులకును బాణ ( ముకకు యన. 

'కుర__తల్లీ ! మహోలత్నీ ! మాభ' ర్భృడారికేను రథ్నీంపుము, 

ఆమె పవిత్రీములై నవాంఛల సీడేప్పుము. తల్లీ | మా 

యమ కనుకూలు. డగువరుని బ సాొడింపుము. 
ళ్ త 

'చంద్ర-.కురవక నా వేరు చెప్పులే బేమి? 

'కుర___అమ్తా ! మోకు య భేష్టముగం ్రౌర్ధించుకొనుండు, 

మిాకడుపులో నున్నకవ్టసుఖ ములన్నియు "జీవికి నివేదించు 

కొనుచు, లోపల నొభాంగుకొనుచు. జేసిన పార్టనలో 

కంక బిగ్గఆగం చేసికొను ప్రార్ధన ములో? బటుత్వమెక్కువ, 

నిశ్చలత్వ మెక్కు_వ. కాన నే నావలకిం బోవుదును, 

(కురవక పోయి చంద్ర కేఖర రావు దగ్గి నిల్వంబడును) 

గుణ __తల్పీ | మాళల్లియొద్దనుగూడ సిగ్గువిడిచి చెప్పుక్రొన 
లేనిసంగతులు నీయొద్ద జెప్పుకొనుచున్నాను. నీవు లోక 
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మాతవు.నర్వస్వ తంత్రు రాలవు___జ గ త్పాలికవు, తల్లీ | 

ఆండుదానిహృదయమును నివు పూర్తిగ నెజుంగుదువు. 

కాదా! నీవు (శ్రీకృవ్నమూ ర్తిని వలచినప్పు' డాతనిశ్తై 

యెంత తహతహపడితివో సీకు జ్ఞ ప్రియం దుండకపోవునా! 

సీవ్ర చేవతవు._ నేను మనుమ్య కాంతను. స్థితి ళదముగాని. 

హృదయగతి యంతయు నొక్క_కు కాదా? రథ్నీంపచా? 

తల్లి! 
చంద్ర జఅణరురవకొ | న మొండిగానున్న బేల | 

జ వలచిన వాని es ఇప్ప లేదనిమేనా? విందును కాని. 

గుణ._నిన్న సాయంకాలమున మా బింటియెదుట కొక 

సుందరస్వరూపుండు వచ్చి నాగానమును వినుచు నిలువం 
బడినాండు. అతని డబ్బాటున( జూచి నీను పురుషోత్తముని 

జూచి యెటులై తివో నే నటులై తిని, 

చంద్ర___అహాహో | | కర్ణములు ధ న్యము_లై నవి. సురవకొా | 

ఈమా త్రేమున కాల్, యింత శృమపడి "జీ వాలయమున 

కామెను జెచ్చుటుందులకు ? ఇంతగా. శ్రార్థన 'లెందులకు! 

నన్ను రమని యాజ్ఞాపించు నెడల నేను మహానందమున( 

బరు గెత్తుకొని వత్తునే._ మూతలిదండ్రుల సెలవడిగి వివా 

హము చేసికొందునే___మూాడు కురవకా! ఇది మంచి 

సమయముగ నున్నది. రవంత యెదుటంబడనా ? 

కుర___అయ్యచళయ్యూ ! వలదు. తా న్ పాన చేసినట్లు కవు. 

వినియుంటివని యామెకుం డెలిసినయెడల  నింశేమైన 
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నున్నడా? నేనెనను వినుట కామె కిష్టముండదని 

మెంచియే దూరమున నుందునని చెప్పి వెడలివచ్చితిని, 

చం దలామంచిమాట చెప్పితివినుమా! ఉత్సాహమువే 
నింతదూర మాలోచింప లేదు. 

'కర___శృంగారసముద్ర, మును మథించినదానను నేను. ఇంక 

నొడ్డుమో(దనే కూరుచుండినవాండవు నీవు. నీకు నాకు 
నెంత భేదమున్నది! 

గుణ..-అమ్మా ! అతండు నన్ను 6 జేసికొనునట్టు కొటాయశీం 

పుము. ఆతంజేమో మహో రాజపుత్రు( డంటం మేము 
జమిాందారులము. అఆతండు న న్నంగీకరించునో తిరన్క_ 
రించునో యని భయపడుచున్నా ను. 

చంద్ర, _-గుణవతీ ! ఎంతమాటాడితివి ! తిరస్క_రింపను. తిర 

న్క_రింపలేను. అంగీకరింపకోమానను _ అంగీక రించితిని, 

సీ కున్నతొందర నాకు లేదనుకొంటివా? చేను బురువుం 
డన్కు దృఢమనస్కుండన్వు గంభీరుండను గావున శాం 
తించుకొనుచున్నాను. అబలవుశావున నీ వాతోందరకు 
వశమగుచున్నావు. నీకు నాకు నున్న భేద మింతే. మా 
తం డ్రిగారైనమహోరాజును ని వెజుంగకపోవుట చే హెచ్చు 

తేగ్గుల బరిశీలింతురని సంచేహించితివి. ఆయన నూటికి 

లతకు భేదమును జూడనివదాన్యచ కవ ర్తి, ఆయనపు తుం 
డను నేను. మేమే యట్టి హెచ్చుతగ్గుల జూతుమా? అది 

"కాక _ ధనముచే హెచ్చు హెచ్చా ? 
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క్లే గీ, ఎవనికరమున వితరణ € మెసణసచుండు 

_ నటిమునుజు డె మిగులెహా ౪ చ్చెనవా(డు 
ca) యా 

ఎవనినాల్క_ను సూనృత ( మెసంగు చుండు 

నట్టియాత డె మిగులహా ౪ మచ్రైనవాండు 

హృదయమున భూతీ కారుణ్య € మెవని కుండు 

నత సర్వజనో త్క్మృషుం ( డైన వాడు 

ఎవనిమదిలోన (లీజగ ౪ దీళుభ క్రి 

యుండు నాతండైె సర్వలో (4 క్రో త్తరుండు. 

అం లేకాని, 

నోనెసంచులచేతను | గొప్పందనము 

మట్టి చేతను సర్వో త్త 1 మత్త మెట్లు? 

ఇచట నుంటకు. గా దధ ( డచటి శెవండొ 

యతండె 'బేవతుల్యుండైన ₹ యతండు నుము. 
ర్లు — 

గుణ=కురవకా! (గటిగ) కురవకా! 
a) 

వ | కుర___అమ్మా ! 

గుణ=_అం తీ గట్టిగ బిలవిచినంగాని పలుక చే జీవి ? 

కుర__మోా పార్థ నలు నాచెవిని బడునేమోయని దూరమున 

నుంటినవూ ! 
— రీ 

" 

గుణ..__అమ్మవారివీఠంబు న 6 బడిననాల్లుపూల నిటు లెమ్ము. 

కుర___( తెచ్చియిచ్చును) గ్ 



ల్ర్2 మాలతీమాల 

గుణ. నీవుకూడ? దీసికొనుము. (ఇచ్చును) 

కుర..అక్క_డ నాచేరుమాలు తొందరలో బడిపోయినది, 

తెచ్చుకొని వచ్చెదను. 

చంద్ర---ఇంక నేను జోవలసిన బేనా ? తిరుగ నెప్పుడు మన 

సమావేశము ?! అప్పుడేన నేను మాటలాడవచ్చునా ! 

సీను వలదన్నను నేను మానువాండనుగాను. 

కుర.__.ఇదిగో ! ఈరెండుపువ్చములు తీసికొనుము. నాచేయి 

చల్లనిది. చేవ్రరా త్రి సీక్రామ యెన్ని ఫువ్పము లై న సీయం 

గలదు. స్వయంవరదామము/హాడ పముడలో నామె. 

వయునేమో? మిరు స్వేచ్చగా మాటలాడుకొన 

వచ్చును. ఆమెయుద్యానవనమునకు శేపు రాత్రి, తోమిది. 

గంటలకు రము, 
వాశాలట్ట్రీ ' 

చంద్ర-.-ఆక నంబడున దేనా యుద్యానవనము ? 

కుర___ళను, ఇంక మేము పోవుదుము. మూ ర్మా ప్రక్క 

నుందుయడు, 

చం ద... సే. 
) 

కుర_..అమ్మా 1 దయచేయు(డు. 

గుణ___కురవకా ! మనస్పేమొ శేలికగా నున్నది. ఇప్పుడు 
మునుపటియంతేవెంగ లేదు, . రవంత -.ధ్రైక్యము కలుగు 

చున్నది, 



ద్వితీయా౦కము 88 

చం దక లుగడా /1 

శే, గీ. కాంచనం బగ్గిచేతీను (గాంచు శుద్ధి 

రసము పొందును బరిశుద్ది ( పసుపుచేత 

వరదనీరము పటికచేం 8౪ బడయు శుద్ధి 

(ప్రవిమలత గాంచువృాదయంబు ౪ ప్రార్థనమున, 

కుర__మహోలన్మీ మో ప్రార్ధన మంగీకరించినందుల కిదియె 
నిదర్శనము. మో కాయనతో వివాహ మగునెడల చేను 
మహోలవ్నీకి నాగాజు లిచ్చెదనని మ్రైొష్కుకొంటినవ్లూ ! 

గుణ... ఒకజతే యమ్మ వారి కిచ్చెదవో నాల్లుజ తలు నాయొద్ద 

నుండి వుచ్చుకొందువో సీ కేమి లోప మే? పోవుదము 
రము, కాని యాత. డీరా, త్రి రాలే జెందువలననో ? 

కుర___ఏమో నా కెట్లు తెలియును! వచ్చియే యున్నా 6డేమో? 
మనకు6 గానంబడకుండ నెచ్చటనై న దాగియుం డెనేమో) 

ఎవరు చెప్పగలరు! 

గుణ...ఆలాగా ? ఇక్కడ గాదు, ఇంటి యొద్ద నింక మాట 
లాడుకొందము రమ్ము, (ఇద్దజు నిమ్మమింతురు.) 

చంద__ప్రాణవ్రీియ వా 
గ్ క నంబడకయున్న దోంచదు 1౪ కంటంబడిన 

నెనం దోంచదు దుఃఖసా ౪ ఖ్యములనొక్క 

గతిమదిచలించు ; ఛభయమోన 8 గతులయందు 

సరిగ నూలు నూసర వెల్లి ( విరమువోలె, 



త్ో మవూలతీవమూల 

వమూము కోలయో గుం డనో 1 మొదట నెజులగ, 

గుండ్రనగుమో మె; కానియా ? గుం డృతీనము 

నందు నోలదనంబు 1 కాసంత గలసె 

చేమొ యనుశంక మముత్చ బౌ 8 ధించు నింక, 

పట్టుమని దీక్షతో? జూడ ౪ వలనుపడదు 

దాపునకు నేగి చూడణా౭ ₹ దప్పు ; తెలియు 

"బటు? మహో రాట్పుతులకై న ( నిట్టిదొంగ 

తనము తప్పదు శృంగార d తంత్రమందు. 

పలుచని శలాకవంటి ది ్ళ పొడుగయినద. 

టంచు ననిపించుకొనును ఆెం + డబ్బములకు. 

బిదప. మశ్లైయుః గాదు సం ( పగయు గామ 

అదియు నిదియును గలసిన ? యట్టరంగు. 

"కాని కన్నులసౌందర్యము వరా త్ర ము చెప్పనలవికాదు. 

కీ కళుకుతె వలరాజు ్ళ ములుకులె బెళుకులె, 
డా షా గ్ా 

పులక లె త్తిం చెడు 8 కలికిందనము 

సోగల నిగుతె 8 చాగులె సిగుతె, 
౧... ళం మలా రు OL 

మనను నూణించెడు ( మంజిమంబు 

గొప్పలై చేరలై 4 యొప్పులె చేపలై, 

దుముకుచు6 జెలెచేయగ ౪ దుడుకుందనము 

చల నె శాంతేమె ౪ మెలనె స్వచ్చమై, 
౧ంయాా దయా అరా ఎ 

పూతతనొడంగార్చు ( పుణామహీమ 
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కలిగి శ్రీమహోలక్రీకి ్ళ నెలవులగుచు. 

గరుణ కాలవొాలములొచు. € గాంతిరాశి 

కిరన్రులై యమాయికములై 8 యెసలనామె 

కన్నులను జూచుకన్నులు | కన్ను లవావా! 

తొందరచమావుతో గలిగినయర్ధ పాండిత్యమున నాకు 

జైలిసిన దిం తే. ఉ _త్తృమకవి కవితలోవలె సావకాశముగం జూచి 
నకొలంది విశేషము లగపడును. నే నింక శృంగారసరసిరమొ 

ద్దనే కూరుచుంటినని కురవక యధిశ్నేపించినది. ేపురా(తి 
యుద్యానవన మున నామెను దర్శించి మజిఫొంత పాండిత్యము 

సం పొదింపలలను, 

. (నిమృమించును,) 

ఇద్ ద్వితీయాంకము. 



నీ 

మాలతీమాల 
హీ — ద శారా మ 

త్స వీయాం౦ంకము 

శాకాహార pa 

వృజేశము__ఉ ద్యానవనమున( బువ్పనికుంజము., 

వ్ర -వేళథము.___గుణవతి. కురవక, 

గుణ__అతండుకూడ నన్ను వలచినట్టు నీకు నమక మేకద ! 
_కుర___ఎన్నిసారులు చెప్పుదును? చతేనెమోదం చేనెటీ 

చాలదా! మిత్తిపండుకొఆకు6 బోలుగపిట్ల యుజఖ్తూట. 

లూరడా? పాలమోం౭ద నిష్టము లేనిపిల్లి యెచ్చటనై న 
నుండునా? బంగారపు బొమవు. చక్కదనాలచుక్కంవు. 

గుకాలకుప్పవు. నిన్ను6 గాంచి వలపులయబడని వాం డెవ్వం 

(2న నుండునా? అందులో నాత(డు విద్యావంతుండు, 
రస్థ వాణ పారీణుండు. నిన్ను. జూచి యువీకి యువీకి 

యుప్పొంగిపోయినాండు. నీరూపము నసీపాటయు నాకనిం 
బూం_ర్హిగ నాకర్షించినవని నాతో. గంఠో క్తిగాం బలికి 

నాండు, ఇంతకంకు నేమి కావలయును ? 

గుణ___అతండు మిక్కిలి చక్కనివాండేసువూ |! 

కుర=చక్కని వాడు కాకున్న యెడల మాయమ్మకు నచ్చును 

గాలజోలు! అబ్బో! అందజవంటి దానవా మాతల ! 
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రవంత మొగముతీరు కాసంత ముక్కు సౌరు గాంచి సరి 

పెట్టుకొనిపోవుదానవా ! అమృళయ్యూ! కో పానూరు 

వజ్రమును మెచ్చుదాన వేనా ! పంచకల్యాణిగుజ్ర మును 

మెచ్చుకొనుదాన వేనా! పాకపుగా రెలు మెచ్చుకొనుదాన 

వేనా? ఓయబ్బ! ఎంత యెంత చూపులు ! ఎంతెంత 

యూహాములు ! ఎంతేసున్ని తే మైనరుచులు ! ఎంతమంచి 

చస్తువైన నచ్చుకే? చేను జిన్నతీనమునుండి కనిపట్టి 

చూచుచుండుట లేదా? అమ్మా! నిన్ను జిన్న తేనమున 

నెత్తుకొనుట కేర్పాటుచేసిసకుజ్ఞ దా సికిం జింపిరితలయని 

చానిని ముట్టుకొననిచ్చితివి కా వే ! ఓయమ్మ! మాయమ్మ 

కెంతచక్కనివాం డేసీమునుండి వచ్చునో యని యను 

కొంటిని. అట్టిసీకు నచ్చినప్పు డాయయ్యసౌందర్యమునకు 

హద్దున్న దా? దయ్యపుటాంక లిని దీర్చిననై వేద్య వెంత యో 

చెప్పదరమా ! 

గుణ__.అ”టె చదువకే. చూడు. నే నాయనను దిన్న 
జూడ లేదునుమా ! నీవు బాగుగాం జూచితివి కావున నెట్లు 

'న్నాండో వివరములతో. జెప్పెదవా? ' 

కుర. నేను జదువుకొన్న దాన నేకాని కవిత్వముజోలికి బోయి 

నదానను గాను. కవిత్వములో మరగిన యెడల గులవృ త్తి 

సావుగా జరుగదని యెంచి దానిని. చలంపెట్ట లేదు. 

శెండును మనోవికాసముతోం జేరినకళలే కావునం బద్య 

రచనకు. బడుచుకొనుటకు. గిట్టదు. కవిత్వము చెప్పువా 



తీర 

గుణ 

మాలసతీమాల 

రందఆఅం6 దిన్న ౫ '్రీఫురువవర్ణ నలు చేయుచున్నా రా? 

ఆ(డుదానిచెవ్రులు శ్రీ కారములవతె నున్న వని క్ి వర్టి . 

చినా౭డనుకోం అ జెవినిగూర్చి మనకు Ap re 

నేని తెలిసినది! శ్రీకారమును ముందు తెలిసిగొనట 
యెందులకు ? అప. మైన దానినిబట్టి చెవులు తెలిసికొనుట 

యెందులకు? క్రీ శార మెట్టున్న దో తెలిసికొనువా(డు 
ముందుగా? జెవి యెట్టున్న దోమా త్రము తెలిసిక్రొనలే(డా! 

ఈవస్తువర్గన లేవియు సరియెనవి కావు. కావున వర్ణనల 

వలన స్వరూపము మనకు. 'దెలియునన్నయాస నాకు 

లేదు. ఎవరిమట్టునకు వారు చూచుకొనవలసినది; ఆలో 

చించుకొనవలసిన ది; అంగీకరింపవలసినది "కానీ 

—చాడవలసినచ్చి నప్పుడు చూడవచ్చును_-కాని యంత 

వజ కాయనకన్ను ముక్కు_తీరు నీవు చెప్పగా. వినుచుం 

డినకాని నాకు. దోంచునా ? ఎంత నేమైనస శే యాతని, 

దలలదుకొనుచుండవలెను. ఎంతిసే సేపైనసరే యాతనివిగ 

హాము మనోనే శ్రీ, మున శెదుటం బెట్టుకొని కాక 

యును నౌ కాయనవిగహము స్ఫుటముగా. గాన లబడ 

కుండ నున్నది. అందుచేత నాయన యెట్టుండునో సవ 

చెప్పుము, 

కుర క్రిందటిసారి న్ వాయన నెంతవటుకుం జూచితివో 

చెప్పుము. అటుపై నం జెప్పెదను, 
రాం 
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గుణ.ఎంతవజకు6 జూచుటయుమే సిమొగము, విలువలే 

సీవ్ర పలుక అేదని నేను వాకిటిలోనికి వచ్చితిని. ఎదుట 

దివ్యమంగళవి గృవాము జూచితిని. నే జీవునుకొంటి నను 

కొన్నావు! పాలరాతిబొమ్మ యనుకొంటిని. అక్సై తెల్ల 

వోయి లోనికి. బోలయితీని, ఇదంతయు నొక్కు_ణెప్ప 

పాటులో జరిగినది. నీవు నాకంెకు నదృష్టవతివి కావున 

ఏ వాయనను సావకాళముగం జూచితివి. వమివిశేన 

ములు చూచితినో నాకు. జెప్పుమంటిని, 

కుర. నేను గనిపట్టిన సంగతి యొక్క. టి విను, ఆయనముఖము 

నుండీ కాంతిమంతేములై నకిరణములు చెలువడుచుందును. 

చూచువారికన్నుల కాకిరణములు రనంత విభ్రామమును 

గలుగంజేయును. దూరమునుండి చూచువారే కొంత 

విస్పష్టముగ నాయ న'మొగము6 జూడ గలరేమో కాని 

దగ్గర నున్న వారి కది కష్టము. ఆయన కన్ను ముక్కు_తీరును 

గూర్చి నాకు. ెలిసినది నికు. "జేలిసినదానిక ౦క6 

దక్కు_న యేమోయని యనుకొనుచున్నాను. నే నాయ 

నతో నిదిపజకు. బ్రృక్కనుండియే మాటలాడితిని గాని 

యచదురుగ నుండి మాటలాడ లేదు, 

గుణ.ఎప్పుడు నట్టికిరణ ములు ప్రసరించుచుండు నప్పుడు 

మేము కలసియుండుట యేలోగు ! 



4) మాలతీమాల 

కుర___అ టేమిమాట? స్వావో జేవి వై శ్వానరునితోం గాపు 
రము చేయుచుండుట లేజా? భాయా జీవి సూర్యునితో 
సంసారము. జేయుచుండుట లేదా? 

గుణ...నా కేమో తాపముగా నున్నది. ఒడలు వేండిగా 
నున్న చేమో చూడు. 

కుర. (స్పృశించి) కొంచెము వే(డిమిగాచే యున్న దమ్లా! 

గుణ.._ఎందుచేతనో ? 

కుర... భోజనము లేద య్యెను. నిద లేడయ్యెను. ఒక్క_శు 
యాందోళన మయ్యెను. వేండి చేయదా? జరుగవలసిన 
జీలాగున్ననెన జరుగక తప్పదని నిశ్చయించుకొని యెప్పుడు 
గూడ శేదో కడుపులో. బడవై చుచుండవలయును గాని 
మానల౪హాడ దవ్లూ! కాని యాసరి కాతండు రావలసినది 

కదా యింక నేల 5 న 

గుణ... ఆతని రమ్మని చెప్పవలదని క్ఫో జెప్పియుండ లేదా? 

ఆయనతో చే నొంటరిగ మాటలాడీతిననుమాట నాకు. 

చచ్చుట ధర్మమా? 

కుర_.ఒంటఏగ నంటివేల? నిన్ను. బెంచి, పెద్దదానిని జేసి 
తల్లితో సమాననైన నేను నీయొద్ద హతా. | 

స SS లాలో 
కుర__.._. కారణ మేమియుం౭ జెప్ప లేకుండ నున్నా ను, 

గుణ=.వచ్చును గద | స 



కురరారుండునా? 
ఇప్పుడే నచ్చునవ్తూ. నే 

గుణ.__-జబోనీ వచ్చున ప్వూడే వచ్చును, తొందరపడుట ధర్మ మూ? ॥ ప 

నిప్కూ-రణము చెప్పితివినుమా. పాపము! చిన్న వాయు 
y ye 

పొరుగారని వాసము. రాత్రి వేళ, ఆయన, యెంత శ్రా 

"క 

ష్ 
|p 

పడునో? ఒకరికి శ్యమమిచ్చుట తగునా?" ఆయన నా JE 
fy Le 

{ re హు. 1 
కొజకు రావలసినదా? ఎంతమాట! ee గ 

కుర___సీకొణ కాయన రానక్క-అ లేదమ్మా, ఆయనకొటికే” 

యాయన వచ్చును. 

గుణ__ఆయన కంతదయ యుండవలెను. నాభాగ్య మట్టు 

పండవలఅను, కురవకా! నాకు దల నో చ్చుచున్నది. 

రవంత నేవు వ్మిశమింపవలయునని యున్న ది. 

కుర__అభ్యుంతర మేమి? ఈపూలపానుపుపైె. బండుకొనుము, 

గుణ (వండుకొని) నిద్రృవచ్చుచున్న ట్లున్న ది. ఆయనవచ్చు 
నెడల నన్ను నిద్రనుండి లేపుమా. ఆయన నిలువంబడల్ో 

చేను బండుకొనియుండు నపచారము నాకు  రాసీయ 

కుమా | 

అక్కే. 
మ్ 

గుణ____ఇదివఆకు. బెండ్లి చేసికొన్న వారు నావలెనే యింత 

యాంటోళన పడియుందు రా? 

కశుర__అది పెండి కూతుల త త్త (మునుబట్టి యుండు నమూా,. 
౧౧ జాచి లు ల్ 

కొత్త మగన్షిమోంద, క్రొత్త యావ కాయమో (ద వాంఛ 

SY 
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మటున కందజఆ క్రొక్క_టిగచే యుండును. కాని యా. 
ర 

వాంఛవలన6 గలుగుసుఖాసుఖ ములు భేదముగా నుండును, 

మినుమంతీయు నొక్క_కు కదా _ కాని వాసెనకుడుము 

చేరు, రొట్టి వేరు. గారెలు వేరు. దోసెలు వేరు. వట్టి 

వడియములు వేరు. ఇన్తు వాంఛ యుక్క_కుేయెనను 

ద_త్త్వభేవములంబట్టి యకుభవభేదము లుండును, నా 

మట్టునకునాకు. గ్లాత్తమగండు వచ్చినప్పుడు వచ్చినట్లు 

లేదు వెళ్లినట్లు లేదు. కడుపులో రవ్వంత కదలిక బేదు, 
ఖ్ ౧౧ ౧౧ 

మనస్సులో. గాసంత చలనము లేదు. వాండు పెట్టిన 

వరియాకంచుకోకమిో-ద నున్న౧తభమమొనను వాని". 
యె యా 

లేదుం వది! కన్నె తక వుగాడిదథాడుకుమోంద నా కిక్తేుడ్చి 

నది. ఇది గాక _ అజేమి? అప్పడే నిద పోవుచున్న డే! 

పాపము! "అంత మజ్జిగం ద్రావుమమా యనా బృతిమాలిన 

నెన న్నవాహనిసది, నకనికలాడుచు గడు పెట్టున్న దో! 
కి 0౮3? గ 

పదునాలుగేండ పడుచు. అదియిది యనక కంటయబుడీన 

చెల్ల? గబళింపనలసినదిన నులే _ నే నీియాడులో. బల్లిక 

తకెండు పనసతొనల. దిని జాగెండువుజిగల చావెడు 
చి జ గ 

దానను. గురగుర లేదు. మెరమెర లేదు. ఇప్పటి పిల్ల 

లకు వంటయింటి జేవ్ర్హలాటకంశె[ బడుకటింటి జేవులాట 

పెచ్చు. కడుపు నిండినతరు వాత నేకదా కన్ను లనిండు. 

. జెంగచేత్ నప్పుడే యాపిల సగమె పోయినది. ఇశ నా 
a2: sme 

యయ్య_ పెండ్లికొడుకయ్య - పుష్టిగా, గృన్తాటములాగున, 
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గుమృడిపండులాగున నున్నా (దు. దినమునకు మూడు 

భోజనములు అయిదు ఫలాహారములు కానిచ్చుకొని 

యూరనున్న వింత లన్ని యుజూచి యింక నేదియు. బని లేక 

పోవ్రునప్పుడు మాయొద్దకు వచ్చును. అతంజే నానునను 

నకు నచ్చిన వాడు, ఆలా టన (బవ ర్తించుటయే అరో 

కాలమునక్కు నీత త్ర(ములకు మంచిది. కాని కుజ్జది 

కణతకుణము దిగనాజీపోవుచున్న దనియీ . నేను మొత్తు 

కొనుచున్నాన:. ఆతేండు త్వరగ వచ్చి, యదియిది రవంత ' 

చూచి యొడలు తగిలి తీగులనట్టుగ దరింజేర్సుకొని ని 

కేమియు భయములేదు. నేనున్నా” నన్నము త్రెమంత 

మాట యనునెడల పిల్లది వెంటనే తేలును. ఈమె. 

యెప్పుడు. లేచునో, యెప్పు డిల్లు చేసదుమో యని 

భయముగా నున్న ది. ఏదీ. ఈతండు వచ్చినపివ్మట గణా, 

వమైననుసశే ద్వారము నొద్దకు బోయి విలిఇెదను. 
(అట్టు చేసి) ఓమహో రాజపుత్ర ! 

(చేపథ్యమున 

వచ్చుచున్నాను. | 

కుర___గొప్పపనియే 'చేయుచున్నా వు. 

(చంద్ర శేఖరరావు ప్రవేశించును.) 

బాబూ! ఇంత యాలస్య మేలచేసితిర)ి మే మెంత నసేపట్ 

నుండియో కనిపెట్టికొనియున్నా ము, 
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చంద ఒక్కనిముసమైన వ్యత్యాసము లేకుండ నీవు చెప్పీ 

కుర 

ere సరిగ వచ్చినాను. మిరు చాల ముందుగ క 
నాళొజికు వేచియున్నందులకు విచారించు. చున్నాను, 

ర పెండి కూంయలపనులు గడియారమునుబట్టి నడప్పు 

కొందురంటయ్యా ! గడియాగమున కేమి ? తొందర 
_ లేకుండ_దొడుకు లేకుండ నది తొజుగా నడచును, మా 
రాణి మనస్సట్లు నిస్తంద్ర ముగ నిస్సంభ్రామముగ నుండ. 
గలదా?! పెండి కూతురు న్యా పాగములలో మధ్యాహ్న 

మనంగ నుడయము. అర్ధనాత్ర, మనలో దీపాల వేళ. 
ఎల్లుండి యనలగా శేవు. వించారగింపంబోవువాల డొక 
గంట ముందుగా భోజవమందిరమునకుం బోవు నే 

ప్ర యాణ మేగువాండు బండి యింక నరగంటకు వచ్చు 

ననా శకట శాలయొుద్ద నిడిల(బడి యుండునే._పరీశ్నరకు. 

బోవు చాలు డొక పావుగంట ముందుగా బరీకుస్థానము 
నకు. బోవునే_.క్రొంగులకు ముళ్లువెచికొని శా శతముగా 

సుఖపడవలసినంయయా శృంగారవ్యాపార మూారికిం బోవు 

టంతమా క్రీ ము జేయ లేదయ్యా? 

“శం ద-__అంిన మ మ. మేదో యొనది. శువ్ష 

వౌక్యములతో నింక నాలస్య మేల చేసెదన్ర ! హా 
యేది? కనంబడ చేషు! 

ఎదుటికి వచ్చి “యర ర్భ పాద్యము లిచ్చి రావయ్యా 
పెండ్లికొడుకౌ యని తీసికోనిపోయి ప సృక్కలోం గూర్పుండం 
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జైటుకాను ననుకొంటిరా?! మో మందగమనములు, 
A) 

మీామర్యాదలుు మోామహాో రాజాధి కారము 'లెవరియొద్ద 

నెన నగపజుపవచ్చునుగాని పెండ్లికూ(తునొద్ద గన 

టీ 7 బజుచు ధర్మమా 

చందృనునను గహింపకుండ మ్యూటలాణెద వేల? రాణి 

యేది యని యడుగ న న్నా మెయొద్దకు దీసికొనిపొమ్మని 

సాయభి ప్రాయముకాని యామె నాయొద్ద కువచ్చి నన్ను 

జంక నెతుకొని తీసికొని వెళ్ళినది కాజీమని నాయఖి 

? శ్రాయమా ! 

కుర___అట్టులైన నావెంట రమ్ము, అదిగో! ఆపువ్పనికుంజ 

ములో మంచముపె. బండుకొనియున్న ది, చేసెదను. 

మారు మాటలాడుకొొనుడు, 

చంద__ఇప్పుడు పండుకొన నేల ! 

మం, sy కుర___ రా త్రి భాగము పండుకొన రాదని ధ_ర్గణ్యా స్త్ర మున్న 

జిమో శే నెజుగనయ్యా ! వల పండుకొ నినో అేపెదను. 

ఆమెనే యడుగుము. . 

జస అడ , చందృ__ని దృ తేపవలదు. ఆమె లేచునణకు చే నిచ్చటనే 

వేచియుందును, 

కుర____ ఇక్కడ నేల! మంచమునొద్దశే కూరుచుందురుగాని 

రండు. | 

చంద... వీయిహ మెటులో యు. 
వూ ల ౧౧ 
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కుర__.అదిగో ! చూచితిరా? (పైశు తిన్నగ సర్దుచున్నది, 

మె (టకొంగు గుంజెలపె6 గప్పుచున్నది.) 
(ca (ce 

చంద. ఉన్న దున్నట్టుండనీ. నీసర్దుబాటువలన నామెక్తు 

నిద్రాభంగ మగునేవోా? 

కుర __ఉన్న యొక్కపీఠముమిోంద మిరు గూరుచున్నారు, 

మా రామె ప్రక్కలో? గూరుచుండరాదా ?! చేను మొ 

పీటమైం గూరుచుందును. 

చంద ...ఆమె నిదురించుచుండంగా నిక్కడం గూరు 

చుంటయే తప్పేమో యని భయపడుచుంటిని. పృక్కపై 

చేను గూరుచుందునా? నీవు కూరుచుండి యామెకు నిమ్స్ 

భముగ విసరుము, 

(తనలో) 

"తే. గీ, ఎడమయర'ేయి కడుపుపై ్ళ మడంచి యుంచి 

తీలను గుడీవై పొజగంజేసి 8 దవీణంపు. 

జేతివ్రే భులు గుడిచెక్కు. € జేరనిచ్చి 

చెలికిలనుబండుసాగ సెంతొ € తెలితువశమె ? 

al వె! ముద్దుటుంగ రాల | ముంగురుల్ కురవక 

చేతిగాలివలన€ € జెదరి యదర 

నిట్టిఘుంద రాంగి ₹ యిలను లేదని తల 

నడ్డముగను నూథు 1 నట్లు తోంచెం 
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తేన! శ్వేత మగుగుండ్రనితలాడ € శిరము జేర్చి 

పవ్వళించినని మోము 8 ఛానురాంగి 

చల్లనె యవీ, పర్వమై ్ళ సౌరుమోజుం 

బృథులపరి వేషయుత చంద్ర (బింబ మట్టు. 

_ (గుణవతి నిదలోనవ్వుచున్న ది.) 

ఆహా! అది యేమి? ఎంతచక్కంగ నవ్వుచున్నదో ! 

"పెదవులు రవంత పడగ 8౪ రదనరుచులు 

చెక్కు_లగులాబులకును డీ ॥ డిక్కినొసంగ 

మధురమగునూర్సురుచి మెడ ( మల్లెపూలం 

జెనక నవ్వె గుల్ప బు విక ౪ సించినట్లు. 

కుర___బాబూ! చూచితిరా! ఆమె యెట్లు నవ్వుచున్న దో! 
క్క ప్రృక్కమిోాందం గూరుచుండువున్న( గూరుచుండండు ; 

కుర్చీలోం గూరుచుండి కునికి పాటులు పడుచున్నాండు ; 
ఇతయ డెక్కడి పెండి కొడుకయ్యా * యని యామె నవ్వు 
చున్నది. 

చంద్ర___అట్లు కాదు. దీని శెన్ని యేండ్లు వచ్చినవి? 
మ త్రియాంతే పురమున నెంతే కాలమునుండి కొలువు సేయు 

చున్నది? వ్ర భువులతో నెట్లు మాటలాడవలయునో 
యిప్పటినజుకు. లింకు లేకున్న జే**” యని నవ్విన దను 
కొన రాదా ? కురవకా! లేక_ ప్రక్కమిాందం గూరుచుండి 

యామెను స్పృృశీంచుట కింతేయవకాశమున్న ను నండు 
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లక నీ వెంతప్రోత్సహించుచున్నను నీత, డెంతనీలిమం 
తుడో యెంత యు త్రేమమనన్కు_(డో యనువింతశ్చే శ్ర 
నవ్వుచున్న జేమో యని యనుకొనరాదా ) కురవక్రా ! 
అదియు నసత్యమ్మే యిదియు నసత్య మే, నవ్చు్రనకు, 
గారణమును వారి వారిహృదయవై ఖరినిబట్టి గ్రహింతుపు, 

ే॥ గీ॥ సర్వకారవనాశక { జన్యమునకు 

మూలకారణ మయ్యె శాం చాలినవ్లు. 

పాణమునకంకు బౌణమౌా ( భ్రాతయందు 

రామున కపోవా నవ్వుచేం ౪ బృభవమొండె, 
సరసమగునవ్వు జగతికి ? సౌఖ్య మొసంగు 
విరసమగునెడ జగతికిం ౪ బీడనిచ్చు 
భార్య పర జీవతయొ గుణ 8 వతియె మొన 
నన్యయగునెడ రాతుసి [యగును బతికి. 

వ్రాయ విక టమగునవ్వు మిగుల జెడ్డది. 

అగ్ని ౬ గాలిన చెదియెన ₹ నారిపోవు 
పోస దగ్ధము జ్యలియించు € ననవరతము 
'బాంకుపోటుననౌ పుండు 8 బాగసపడును 
నవ్వుచేం బుట్టుగాయంబు (నయము గాదు 

నవ్వుచేం గొన్ని రోగముల్ 7 నాశమొందు 
నవ్వుచేత దీర్థాయును | నివ్వటిల్లు 
నవ్వుచేత నే ఫూర్వజ 4 _నృంబు గలద 
టంచు మనవారు వెనుక సా ॥ ధించినారు 
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కాని వీనిలో సత్యంబు 8 ౫~బదటంచు 

విశ్వసించుట దగ దంచు 1 విన్నవింతు 

మేదినికి నవ చేసిన ( మేలుకంెకి 

నపకృతియె నూరు రెట్టు హె { చన్ని తలంతు, 
~~ 

జగతి దుుఖమయంబొట ( జనులు కొంత 

చేపయిన 'నేడ్చు మానం? జి త్ర హాస్య 

రచనలను గ్రంథము ల్కవుల్ ? వ్రాసినారు 

మెన నూ6దిన6 బోవునే + వాతమంట. 

కుర__..బాబూ! పండినగడమున కర ములెనసిడాంతీము 
Gs | యా వా థి 

లను నూనూణపమిోసములతోో? జేయుచున్నాను. 

చంద్ర... సిద్ధాంతము లని చెప్పలేదు. ఎవరియ భిప్రాయమును 

వారు ప్రకటించుట కరు లు కారా? 

కుర... కాని నాయభిప్రాయము ను బక టించినందులకు 

మోారు నన్ను. జీవాట్లు పెట్టినారు. మాయభిప్రాయమును 

గాదన లోల వా ఇవ్వరు ! “గాజురాయియెనను బంగారు 

జవం జేరి వజ మగును, హీరమైనను వెండిని జేరి గాజు 

రాయి త్ ప్రధానమైనసంగతి' నుజేఖ్నేంచి పె సంగ 

తులు హూ వు. మహారాజపుత్రా! ఆమె 

_వరాచుద్రనములనుకడే నుఖెక్కే_ప వాన మునక్చుచున్న ది. 

నిద్రాళూన్యయొ యున్నది. మోకొణకు మిగుల నాందో 

భన మొందుచున్నది. ఇంతకుముందు కాసంత తలనొవ్ని 

యని చెప్పినది. ఒడలు వేడిగా నున్నట్టున్నది. 

4 
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చంద్ర.__అ త్యాయాసమొందిన పకృతి గాటముగ సొమసిల్లి 

యున్న ది, నిద్ర లేచిన వెనుక (6 జూచుకొందము. ఈనిన 

యా'మెకు జ మ 

గుణ___మహో రాజఫుత్రా ! మహా రాజపుశ్రా ! 
|| | చ 6: కుర__అయ్యయ్య్యూ ! అమ్మ పలవించు చున్నది. ఏమి 

చేయుదునవ్లూ ! ఎప్పుడు నిట్టి చెబు దమా! ళీ లు పాల్ 
చందు... కురవకా '! తొందరపడి లేపకు, 

'తే॥ గ్ వను రాజేంద్రపుత్రుడ ్ళ వెన నేమి) 
వ్రాణనాయిశా 1! భవదియ 8 భటుండ సుమ్ము 

చక్రృవర్తియు దాసుండు * సతికి చెప్పుకు 

సురపతియునె న సతికి గిం ₹ కరుడు సుము, a ఆశీ 
అజుడు భార్యను ముఖమున ౪ నద్దుకానియె 

విషు. డాలిని డొముపె 6 జెటుకొనియ శ్ వాట A 6 

దకుపు తికి శివం డర్ల + తను వొసంగ 
భార్యయాధిక్య మెంతొ చె? ప్పంగవశమె ? 

వంశవృద్ధిచే బూర్వపు ్ళ వారు సుగతిం 

జొందుటకునె గార స ఖ్ట్ంబు ౪ బూనవలయు. ; 
బాథి 

గానిశారీరకం జైన ,? గ్రామ్యాసుఖము 

ననుభవించుళటు కిసుమంత ౪ మైనం గాదు, 

తండ్రి గారొవేరును నాదు 8౪ తాత చేరు 

కన్న వీడల శిడుకొను :8 కాంత చేత 
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శృతీయాంకము... శ్ 

నవులినగుణాఢ్య -వెనని (న్ననుసరింప 

వచ్చిలిం గడమవిద్వితీయ 1 పతుముబల !ళి 

శుర___ఇంతచిన్న వాడ వే చాబూ! ఎంత వె రాగ్యసంప 

న్నుడ వై ప్రకాశించుచున్నావు? నడుమనడును 

నీివూటలు చూడగా నా కాశ్చర్యమగుచున్న ది. 

చందృఆశ్చర్య మక్కణిలేదు. / IMA 
తే॥ గీ! అతులవై రాగ్యవిజ్ఞాన 8 యుక్తుడుతే4 డి 

యలయురుంధతి కైనయైన (దమ్మ నాకు; 
గుణ మొకటియె న( గల్గుగ జే 8 కొదమసింగ 

మునక్లు నడకఠీవియునై న? భాసంగక్టున్నె ! 

గుణనిన్ను 6 గూర్చి నా కేమియు. చెలియకున్నను నిన్ను. 

జూచుటవోడనే గాటముగా వలచితిని. బార్యను సంబం 

ధమువలననే యా యసాధారణానురాగ వింతయాకస్మి 

కముగా6 గలిగినదని యనుకొంటిని. 

అధ ఇ నరక కాలః అదియే నిశ్చయము. 

జే. గీ. ముందు. బడ(జోవుమఘుడి మన € పూర్వుభవము 

లంజె పడియుండుటచే మన ₹ మిందు నిట్లు 

తారసించినారము చైవ + తంత్ర, మిద్ది ; 

వురువయత్న బున ఫలంబు | పొంధుపడునె? 

అందజును సుందగాంగియా € నాలి గాంచ 

వలయునని గాథయత్నముల్ ₹ సల్లుపుచుండ 
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నప్రయత్నముగను సిద్ధి ( నందుటందు 
నీశుక్చపగాక మతియొక్క 8 "కేమి గలదు? 

ఇట్లు లది యట్లు లిది యిట్లు 8 లిది జరుగ. 6 6౬ (ప) (శ) 
దగుననుచు.( గాలసారస్వ ౪ తంబునందు 

స్రాయంబడియుండు ; దానికి ? వైపరీత్య 
మెన్నండును లేదు లేదు లే? దింతయెన. 

జగతి చదివినచదువునే ్ళ చదువుచుండు 
స్రాసియుండిన వ్రాంతనే d వాయుచుండు 

చేసియుండిన చర్యనే ( చేయుచుండు 

జగతిగతియె పౌనఃపున్య (మగును గాఇె? 

సృష్టిలోపలం గొ తేది ౪ మెదియు లేదు 
మటిలమణటిలగ నవ్వియే ( తిరుగుచుండు 
ప్రాంత జే కొ త్తదంచును భృమపడుదుము 
కారణము బుద్ధిహీనత € కంకె. గలజె)? 

కుర___భార్య పక్కలో భగవద్గీత లెందులకు బాబూ ! వవ్లో 
నాల్లుక ళా శా స్హ్రపుమాట లాడ రాదా? 

చంద్ర. ఛా ర్యాభ ర్లలు పళువులను నభీప్రాయము నీవు, 
విడుచు నప్పుడు నామాటలు నీవు మెచ్చుకొనవచ్చును, 

గుణనిన్ను రమ్మని నే ననంగలనా? నీవ్ర పీలువకుండ రావు. 
పోనిమ్ము మహాో(వభూ ! మనస్సులక లయిక య్ చాలును, ' 
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కర__పిలిచినప్పుడు మాత్రము సెందలకడ వచ్చినాండా ? 

అదియు లేదవ్లూ ! 

చంద, సెబాస్! గుణవతివి, సద్ద్గుణవతివి. మహోగుణవలివి. 

నీహృదయమును విప్పి. తు కున పీవ్రు మేల్కొని 

యుండిన యెడల నింతవిస్పప్టముగ మాటలాడుదునాొ ? 

సిగ్గుకొంకు, శ్ర త్తేయనము మొదలగునవి మనస్సు 

నొచ్చాదించియరడును. నీవునిది, ౦ంచుట యే నేను దాక్కౌా- 

లికాదృష్టముగ భావించుచున్నాను. 

ఆ, వె, కల్లుదావువా(డు { గాఢనిదృనుజెందు 

నతడు సన్నిపాత 8 యుతు(డు నప్పు 

డాడుమాట లన్ని ౪ యాభార్థ్యసహి తంబు 

లంచు విశ్వసింప ( నగును దణిచు. 

గుణ. రాజేందా! వచ్చుచున్నా వా? మహోనందము. అర్హ్య 
లీ చీ a యె 

పాద్యము లిచ్చెదను. వముహోనుభావా ! గృహింపుము. 

(లేచి నాన. కూరుచుండును.) 

కుర___అమ్లా ! అది యేమి? మెలంకువ. 'కెచ్చుకొనుము. 
(అని పు చణచి చేయిపట్టుకొనును,) 

గుణ.(కన్నులు మూ సికొనిి వచ్చికివా 1 ప్రాణనాయికా ! 

వచ్చితివా? ఇంక నెన్న (డు ఏడం. నేను నిన్ను 

వదలియుండ (గలనా ? (కురవకను గాగిలించును.) 
ET 
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చంద్ర___కురవకా ! ఏమియు. దొండరపడకుము. ఒక్క-నిము 

సమునకు మెలకువ వచ్చును. (తనలో) 

లే, గీ. అకట! నాకు రాందగినభా ౪ గ్యంబు దాసి 

కయ్యె; నై నను ఫలమేమి € యనుభవించు? 

నర్హతయె లేనియపుడు భా ౪ గ్యంబు లేల! 

పండివా శ్థేల మందాగ్ని € బాధితునకు ! 

నెలలత ! చాసిని దరిజేర్చ ( సీదుచేతి 

బిగెయు. బట్టును డాసికి ? వి-గితెం గాసి 

జల్లుమని మది పులకలు | వెల్లి విరియు 

నట్టుచేయుమహోనండ ( మంత మాది, 

కుర రాజేంద్రా! నాకు భయముగా నున్నది. మెలంువ. 

యింక శాలేదు. మో రొకసారి యామెను ఏంపుపై జటిచి 
'లేపుండు. నాచేతు లీమెను గాంగిలించియున్న వి, 

చం ౦ద్ర__ప్రాణకాంతా ! ఇంత్ యసందర్భముగం బృవర్రింప 
న. ] 

ఆ. వె. అనుభవింపవలయు ? నర్షుండ నే నుండ 

దాసీ గొగిలింపం? ల సక్తు ? 

చెజకుముక్కొ. పండ ? చేవగలినవాని 
Hees re ॥ మ్ ౧ 

కణునుగాని బోసి ్ళ యతని కేల? 

తపా త్ర కాగ మొనర్చుట తీప్పుకాదో? (ఆమె చేయి 
పట్టుకొని లోగును.) 
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జణ=(కన్నులు చెజచ్చి ఆ! ఆ! ఎవరు? ఎవరు? (చేయి 

విదల్భుకొని కురనకను జేరును.) 

చంద్ర, _--ఎవ్వండ్నా ? 

శే. ప్రథమదర్శనమం'జె యీ 1 శ్వరునికరుణ 

ఇజవండు మోహించీ కడుం దపీ (| యించినాడా 

యెనండు ధ_ర్షపత్ని గను గా ₹కీంచెనిన్ను 

నటిస్వాండె నిన్ను + కే?పట్లువాయణి. 
ణి 

GA) 

గుణ._.కురవకా ! నీవు నాయొద్ద నే యుండియు నామహో రాజ 

ఫృుత్రుని నన్ను స్పృృశింపవిచ్చితి వేం? 

కుర_ని న్నా తడు స్పృశించునని నాకు. ిలిసినయెడల 

చే నిక్కడనుండి యంటికే పోయి ముందు నమ్మా ! 

౪ ఆం న స్నీ యనతోోవికిచి సీన్స పోవుటకు సాహా 

వింతు నా ? 

కుర. సాహాసింపక యేమిచేయను ! మగ(డు పెండ్లాము 

దగ్గజుగా నున్నప్పుడు నే నెంత్రతేలనఅసిన దాన నయ్యును 

నడు వులకరీంపకమానదీమ్హా ! 

చంద (తనలో) ఇ్రింత' సిగుమాలినముండను జూడలేదు. 

వ్ న సవ! నాకు మపహళోపకారిణిమమొనది. ప్రపంచ 

వస్తువులలో నిది నీచము నిది ఘనమని యెవరు ప్ప 

గలరు? 
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గుణ__అనందర్భ ప్రలాపము లాడుచు నన్న పవాసించు 
చున్నావు. నన్ను వరించినవా౭డై నచేమి? నేను ని ద్రావస్థయం 

దున్నప్పుడు నన్ను స్పృశించుట ధథర్షమా! కురవకా |! 

ఇది నీప్రో త్పాహమున జరిగియుండును. నీవు నామె 

భయభ కులు లేకుండ. బ్రవంర్తించితివి. 

చంద___సళే_పాణనాయికా ! కురవక యే పో త్పాహ మొన 
ళ్ ల Uy 
ర్చిన దనుకొనుము ; నాయిష్టముననే స్పృశళశించితి నను 

రి 

కొనుము, నావస్తువును నే నంటుట నాకు దప్పులే దను 

కొందును. తే ప్ర్పైనయెడల మన్నింపుమని వేడుచున్నాను. 

సలా నిన్ను ( దా(కుట ధ_ర్గముకాదని చెప్పినందు 

వలన జాగ్రనవస్టలోం ఊజాంుట థ_ర్షమని సజ యభిప్రాయ 

ఒంట { క్ భి పడినట్లు స్పవ్టము గావున నిదిగో ! వచ్చుచున్నాను. 

నీ. నిదురలో జడచుట్టు ₹ చెదరినదిసుమంత 

_ సరిచేయనిచ్చెదో ₹ సారసాథ్నీ 

ప్రక్కలో నల్లెను ్ళ జై (టక్రొంగు రవంత 

ముడుతలు తీరునా ్ళ ముద్గుగువు 
ఆలి ఏ -+é 

ఒడ్డాణమున. బువ్వ ( మొకవంక కొొర్గాను 

నడీమికిం జేర్తునా ౪ నలిననేత్ర, 

కుచ్చిళు 'లెగుడుది ్ళ గుడుగా నున్నవి 

సర్షి ంచుకొనరాజె ౪ జలద వేణి 
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నీదువేళులు కుడిచెంప 1 మో(ద నొత్త 

నొక్కు లెట్తిగం బడియున్న ( వొక్కమోజఆం 

నిమళంబుగ నిమురంగ ని € మనుజ 
జాలీ 3 ఈ 

చారు శారదవూర్తి మా ( చంద్రవదన | 

శుర___(అపవారించి అమా! చిన్న వాడమ్తా ! కోటలో మ oa 
గోవగాం బెరిగినాండమ్లా ! ఆమాత్రముబలాట ముండ 

వలసిన'జీ. మందముగా నున్నా ౭€జేమా యనుకొొంటిని. 
ఇక భయములేదు. నీవు సంజేహింపక యంగీకరిం 
వము. 

గుణ పృభుకుమారా! విరా కుపచారములుచేయుట నాకు 

విధి. మొ రటుపలుకుట న్యాయముకాదు, 

చం ద్ర అది మజింతమంచిది, సరోగ్టపచారములు చేయించా 

కొనుటకు సర్వసన్నదుండ నె యున్నాను. ఏది? కానీ. 
యా ౧. 

శే, గ్. సృలిభ గలశి మ్యునకు విద్య € నచ్చునట్టు 

పరమనుగుణాఢ్యునకుం గీర్తి ్ళ వచ్చునట్లు 
9 | © లభి ఆపరు పణ, ' భవ్యతపసి కీశ్వరుదయ' ౪ వచ్చునట్లు 

ఇ 1 zs / qe (ప్రాాసఖి ! రమ్ము నాచభౌహుూు ( బంధమునకు. 

“ఆఆ సంచేహించుచున్నా వా? అంతపని చేయలేనా? 

తే, గీ, రమ్మనుచుం బిల్చినప్పుడు ్ళ రాక యేల 

యింతీయాలస్యమ నుచు? గా (సంత ప్రణయ 
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కోపమున బుగ్గపోటు వే? కూర్చ రాజ్ ? 

యొడలు జల్లల్లుమ న ధ ౪ న్యుండ నౌదు, 

| 
కుర_.(అప వారించి) అమా | ఆయనయొద్ద కుం బొమ్మ. 

ఎంతయో యు తాహపడుచున్నా (డమ్తా 1! మగవారి 

యు తావాము తాటా కుమంట యమ్మా ! ఆలసింపకు. 

గుణ___నీ కెందులకు? నీ వూరకుండుము, చాల ప్రభూ! 

నే నట్టియపచారము లొనర్పుదానను గాను, కురవక 

సీతోం జెప్పినమాటలయుట్టి శ్రమపడి యయా యు ద్యానవన 

ముసకు వచ్చి నన్ను ధన్యాత్తు గాలిని చేసితివి, నీవు వచ్చు 

వేళ నాదురద్భహ్థవశమున నేను నిదురించుచుంటచే సీ కర 

మైనన త్కారము లెవ్వియు6 జేయ లేకపోయితిని, క్షుమింప 

వలయును. బీదవార మైనమాయింటికి వచ్చుటలో 

మోక రుణోదారస్వభానము వెలడియైనది. 

చంద్ర, నీవలన చేవ భా గ్య్వాన్విఈుండను గావలయునని 

నే నవేశీంచుచుండ మిరు బీశవా రెట్లగుదురో నాకు 

జెలియదు. 

కేన థోగ్యవంతుండు ధనమున్న € వాండు కొండు 

ధనము 'లేనట్టివాండు బీ ్ళ దయును గాండు 

భాగము. గ ము; రాగము నభాగ్యమును సొమ్లు( ( బట్టి శాదు 

మనసుణుట్టియ యవి యుండు 4+ వనజవదన! 
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తుష్టి గలవా(డు భాగ్యవం ( తుండు నిజము 

పరమసుగుణాల వాలుండు 8 భాగ్యశాలి 

మర హారాలు పరమభా | గిన్ని తుండు 

భ్క్తిగలవాండు సంతత భా గ్యయుతుండు,. 

విద్యగలవా౭డు భాగ్యాన ( పద్యు. డగును 

యోగ్యయగుభార్యగలవాండు € భాగ్యయుతుండు 

దాసతితియబట్టి కాసుల | రాసింబట్టి 

భాగ్యమును నిర్ణయించుట 4 పాడినాదు. 

ప్రాణవ్రీయా ! అందువలన నీవు ఇెప్పినవీదతనము నీకు. 

లేదు. అదికాక నిజముగా మోరు వీనవారు కారు. దీని. 

కం కళ ని | 11 జ శేమి ఇాని వాణ ప్రియా! ప్రాణకాంతా |! యని నిన్ను 

నేను బిలుచుచుండ నీవు నన్ను మహో రాజపుత్రా, ! 

చాల్లప్రభూ! * యని సంబోధింతు వేల! 

గుణ_..అంతేమాట యొక్క సారియనుటకు సిగ్గుగా నుండదా? 

కృమముగా  నరదడూను$. - 

ము 
చంద్ర 

నేగీ, కవముముగా సిగు విడుచుట | కటికికల్ల 
a 

తీటుకునను ఏడ 'వెంటశే ₹ తేటలిపోవు - 

నీతు వున గంగ స్నానంబు 8 చేయునాతీ( 

C 

ఉగిరిపడవలె 'మెలమెల్ల 8 దిగగందగునో ? 
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నీ వాసిగ్గును పీడలేనప్పుడు - అది నీకు నాకుం గూడ 

నభ్యంతరముగా నున్న ప్పుడుదానిని చాజి(ద్రోలుట 

నావిధి కాదా! 

(గుణవతి బుజమున( జేవై చి దగ్గఆకు. దీసిక్రొనును.) 
యా ౧ 

సఏణ__ఆం ఆ! 

'చంద్భ__ఆం వలదు. ఈం వలదు. చూచితివా సి గాగిరి 

పోయినది? తిరిగి రాకుండ నేనిక్కడం గాపుందును. 

అట్టు వదల్సుకొనుటకు( బ్రయుత్నించుచున్నావా | నీవు 

నాపట్టు తప్పించుకొనంగలవా ! 

గుణ. కురవకా! నే నియనను వదల్సుకొన లేకుండ నున్నాను, 

నే నీనలకు వచ్చుటలో నాకు గొంతసాహాయ్యము నీవు 

చేయరాదు ? రాక యట్టు చూనెద వేమి ? 

'కుర___నావలన( గాదమ్హా ! నే నేభార్యాభ రృలకెడంబాటు 

కలుగ జేసితినో కాని రంగూనువెళ్ళినమగ(డుముండకొడు 

కింక వచ్చి మొొగముచూపినాండుకాండమ్మా ! 

గుణ_అం నాకు. జేయి నొప్పిపెట్టుచున్నది. (వదలుచు 
లు 

కొనును) జ 

'కుర__అమ్థా ! యిదిగో! మాలతీమాల. ఇది సీభ _ర్లమెడలో 

వేయుము. 

౫ణ_=(అట్టుచేయును.) 
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__ఇంఠపెద్దదండ నా కొక్కని కేల? ఇది యిద్దణికు 

సరిపోవును. (దండలో నామెమెడ దూర్చి బుజము న 

జేవెచి) 

కే, గీ. పూతత నొసంగునోవంశ ( పురుషులార ! 

తే. గీ, 

తనువు నిచ్చినయోతలి ఓ దండ్రులార | 

సత తదయనిచ్చునోనహా € జన్షులార ! 

ఈమెను గ్రహింతు సెల వంద | బీయరయ్య ! 

ఇదిగొ |! వమూలతీనూల బం ౪ ధించే మమ్ము 

నిద్దణకు శరీరమెొక కు ( యిద్దణికును 

చా "మొుక్క. కు యిద్ద లి 7 కా _క్షయుక కు 

శాశ్వతపుబంధ స. యిదె ౪ యాశ్వశేచ్చ. 

సాధనము సేశలం బని € శంక వలదు 

మృదులముగుతాటికే బిగి € యింపు"హొచ్చు 

ర కముసనకం"కు మృదుతీర 1 ద్రవ్య మేది! 
ఉలి Wr 8 

ర క్తసంబంధమునకం కొం (బ్ర బల మేది! 

ఆహో ! నమయమునశకే యాలతానికుంజము మనసె 

ఛారిజాతపుంబూలు నర్షి రించుచున్న జే! ఓనికుంజిపారిజాతీలత 

లారా! మో కతలు. కక శిరసాగ్ర హీ ంపంబడినవ్, 

తే, గీ, మోకు రాగాదికంబులు ౪ అ క 

యలరుటను బట్టి మాయెడ € సానుభూతి. 

గనబజచినారు నోరున్న ( కరుణకంబు 

నోరుమూలిన ప్రేమ గం ( ఛీ తరము, 
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పృభునిం నని యుపన్యాసనా ( రస్య మొలుక. 

బజ లొసంగు నాశీర్వుచ ₹ పతతిగంయె 
WU ల్ 

గొల్బనిం గా యుప్పొంగి ( కుక్కు తోక 

కదలుచుటయం జె సత్యమా ( కరుణ గలను. 

గుణ మాతల్లి దండ్రు వీసంబంధమున కంగీకరింతు రా? 

చంద నేను సన్ను 6 గాంచినరా తి యే నూనాయనగారికి. 
WW లీ 

నవుగారికి నిన్నుంగూర్చి వార్తనంపితిని. వా రీసంబంధ 
-_ వి 

మిదివజ శకెతుంగుదుమునియు నా కివ్హమగు నెడలల దమ 

కీివమే యనియు. బతివార నంపినారు. 
న లీ ఎని 

గుణ_.సంతో షము. 

చంద __పొణకాంతా! 
ఆలో 

తే. గీ, మనదుశృంగారన్నాటక 1 మునక్షు మూడె 

పాఠ్తే ములు కథాసరణిలో € పలను గొడవ 

యణువమయునలేదు ముగిసె నీ? యంక మింకం 

బరిణయాంక మె యాడంగ .్ళ వలయు బెని, 

అఊలస్య మైనది కురకవకా! రాణిని దీసికొని నీ వింశీతిగ్షీం 

గుణ_-ఇ ఈఈ బెండ్లి నాండేనా చూచుకగొనుట ? 

వా వ చంద్ర అవును 

నుణ, సెిలవా ? 



చంద్ర _6ఈో( యనుట కంగీకారము కాదు. ఉవాఎహ్హూనుట 

యపశకునము. నీమనంగలను ! శ్లీభుముగం బునర్జర్శన 

మ వేవీంచుచున్నాను. 

కురభాజబూ ! మూరు చూబుటియెదుట మున్న రాత్రి 

నిలునంబడిన పూకు మిరు ధొంగరీంమో యని సం జేహిం 

చితిని. మాపిల్లమనను మారు దొంగిలించుకొని పోవుట 

వేత నామాటయే నిజమైనది నాయంతఃకరణమంత స్వచ్చ, 

మైన, దింకొక టి లేదయ్యా ననుస్కా-రము. 

చం దృపొమ్లు న 

న. పవక శప శ on 

(అందజు న్నిమ్మ_మింతురు.) 

ఇది భృతీయాంకము. 



దతం స 

౭-౦-4 

విమ్క_౦ంభము ._ ప్ర జేశము... సెండ్లియిల్లు. 

సృ వేశము._ఇద్దణు బ్రావాణులు. సూర య్య- పేరయ్య, 

సూర___ఓహోో ! వీ తాక ల్యాణ మాయి ! సీతాకల్యాణ 

మోయి! ఇంతవై భవయు క్రమమైన పెండ్లి నేను జూడ 

లేదోయి! 

చేర... సమా రాధనల కింద. సంతర్చణల కృింద- నుత్సవముల 

క్రి ంద_ నూేశేగింపుల త ౦ద నెన్నిలతులు వ్యయమైనవో ! 

సూర___ఎన్ని లత్స.లనను నె నవే, సొముమాట నేను జెప్ప 

'లేదుకాని యాపెండ్రియేర్చాటు లున్న వే యవి యత్యద్భు 

తముగ నున్నవి. ఎంతయాదరణము ! ఎంతపరిశీలనము! 

ఒక్క-ని కై నం గాసంతీలోపము జరిగినదని చెప్పవీలులేదు 

కదా! అంతపా తృత్వచింతతో నంతీ విమర్శముతో జరి 

గినపెండ్లిమా త్రము చేను జూడ లేదోయి ! 

చర... మహో రాజాబుదికిC ద్యాగమునకు హద్దు లేకుండనున్న 
థి ది 

దోయి! 
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సూరలది య ట్లుంచుము. ఆమహో రాజు శాంతిసౌజన్యము 

మహో రాజులలో గాదుక దా చక్రవర్తులలోంగూడ నివ్వరి 

కుండ దు. 

వీర సెం డ్లి కెందజు బంధువులు- ఎంద జుదో్యోగులు-ఎందణు
 

న్యాయవాదులు. ఎందు న్యాయమూర్తులు- ఎంద౭తు 

జమి=ంచారులు. ఎందజు కవులు. ఎందజు పండితులు. 

సీవంటినావంటివా న్ని వేలు లత్షులు వచ్చినారోయి ! 

' జేశజీశాలనుండి వచ్చినారు! 

నూర _--తీలయ్రాలసమయమందు. బువ్చవృ్టి గురిసినద యట! 

నీవ ప కాదా! 

శర_..మహోరాజు నొప్పభకు ౬ డంట! గొప్పజ్ఞాని యట! 

పుష్పవృష్టి గురిసినను గురియవచ్చును. ఆశ్చర్య మెంత 

మాత్రము లేదు. ఇట్టిమహో రాజులు లోకమున నలం 

ES ఇట్రివారు దీర్థాయుస్సంపన్ను లై "లె సకలవై భ 

వములతో నుండవలెను. 

సూర తథాస్తు. 

సీర. ఇక మనము eer కంట 

'సూర__ఇశయదునై దుదినము లున్నను మనకు -లోపముం 

డదు. నగరు పెండ్లి యెప్పుడు ! 

పేర__.ఈరాత్రి కాంబోలు, ఇప్పుడు కోటలో జరుగునుత్సవ 

మేమి? 

ర్ట 
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అప సూర పెండి పూ ర్లొయెనడి కావున. బెండ్లి కొడుకు బెండ్లి 

కూతురు మహారాజదంపతులకు నమస్కరించి వారి 

యాశీ ర్వాద మొందుటకు వచ్చుచున్నార(ట. 

వేర..అమ్మగారు నయ్యగా నే కాదు; ఆంధ్ర, జీశమంతయు 

వధూవరుల నాశీర్వదింపందగిన జే. మన మిక బసకు. 

బోవుదమా ? 

సూరన లేం 

(ఇద్దజు నిమ్క-మింతురు,) 

ఇది విమ్మంభము. 



(శ్రీ 
నూలతినూల 
i 

చతు రాంక ము 
థి 

జనిత 

ప్ర,టేశము:._._కోటలో నంతఃప్రుర ము. 

ప్రవేశము: చంద్ర శేఖర రావు, గుణవతి.-జగన్నాథ 

ప్రభుండు, అతని రాణి మహోలవ్నీ _.పురోహితుండు వెంకన్న, 

చెంక...మహో రాజదంపతులా రా! 

నీ, శజ్హావి శేషుండు ( పృతీభాసమేతుండు 

పితృ వాక్యపాలన ( వృతయుతుండు 

విద్యాధురీణుండు ౪ విమలస్వభొవుండు 

ిర్యసౌందర్య గాం ( భీర్యయుతుండు 

కరుళకాంతరంగుండు ్ళ కంజదళాత్రుండు 

కవి తావ్రీయుండును ( గానరతుండు 

సాధుప్రవర్త రన 7 సహితుండు జగదీశ 

పాదపద్యామల ( భక్రియుతుండు 

మోకుమూరుండుు గొనముల € మేటి యెన 

కోడలును మోకు _యమ్రుక్కుట ( కాటుకు నిటకు 

వచ్చియున్నారు నూత్నదం ( పతులు ఏరి 

దయను దీవించి పంపే € ధన్యులార ! 
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గుణ, చం ద క్కు_చున్నారు.) చృ(యము 

జగ. __మహో:__..దీరాయురసు. దీరాయురసు. 
“ ఖు నా! లుం అనాటి 

జగ__పెదనాయనా! మా తపఃఫల మగునీవు పుట్టినతరు 

వాతనే సంసారవృద్ధియు, సంపద్వ్భృద్ధియు, సంస్థాన 

వృద్ధియు సంతోవవృద్ధియ నై నె నవి. esl మట! 

చేసితి వేమయ్యా” యని యొక్క_మాటయెన చేను గాని, 

మొ యమ్శగారు గాని ని న్ననుట కవకాశ మెంతమాత. 

మును లేకుండునట్ల్టుగ వినయముతో వివేకముతో మా 

యడలనేమ్రి నీసోదర సోదరీమణుల యెడ చేమి ప్రవర్తించు 

చున్నావు, సీ కెంత యమా చక్కని భార్య రావలయునని 

మే మనుకొనినశ్లే 'దెవకటాకుమున నీకు లభించినది. 

నీవు త్వరగ సంతానవంతుండ వగుటకై “దైవమును 

ర్చ _ందుభురరును: 

గుణవతీ! దీపమును గాంతివలె..వువ్పుమును బరిమ 

శమువ'లె.. ఫలమును రుచివలె నీవు నీ భ్ర్తతో నవినాభావ 

సంబంధముగా6 గలసియుండీ భారతీయ పూర్వ కాంతల సద్గుణ 

ముల నలవరచుకొని వుట్టినింటికి మెట్టినయింటికి వన్నె తీసికొని 

రావలయును. 

నాయనా! గృవాస్థా శ్రృమమునుగూర్చి నాల్లుమాటలు 

చెప్పెదను. 
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శే, గీ. భవము సాగర మని బుషు ₹ ల్పలికినారు. ' 
దానిలో నున్న మణుల కం? తంబు తేదు. 

మేతి వొసంగుజంతువితతికి ్ళ మితియె లేదు. 

-ఘోరబడ బానలమునకు € మేర లేదు. 

మోాకుమునకు గార్శస రామే ్ళ ముఖ్యపథము 
బాయ 

వటు(డు కడుభీరుడై యొడ్డు 8 పైని గూల 

బడి ప తాపవాక్యంబు లు ( పన్యసించు6 ; 
©) 

గాని శావెనం బెటండు 8 చొనిలోన,. 
చై రు 

ఇంక సన్యాసి సంసృతి € వంకల జూచి 

గడ గడవడంకువటువలె + గట్టుమోంద 

“శీఆయముగ6 గూలంబడుటకు ? నిష్టపడండు 

పీటం దడుపండు తనకాలి ౪ నోటినై న. 

భష్టతకు జంక కస్వళా + వతను గనక 

తుళ్ళిపడి యావలికి నొక్క ్ళ దుముకు దుముకు 

వేంటకాం డ్రను గని మహో భీతి వడశి 

ఊాన నడలక పొదడాలయటు ? ఫనశమువో లె. 

వారణాసికి. బోవుశ ౪ రీరధారి 

కాలినడక నె మిక్కిలి € గాసిపడుచు. 

బోయినస్తుడు ఫలమును ( బొందు. గాని 

గాలిగుమృట మున. బోవ 8 గలజె ఫలము? 
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ఆత్మరాపుల మగుమన € మలుకు గనక 

సంస్ఫతిని దిగి యలలను € సరకుగొనక 

పటివీణెడుజంతులం 8 బాజం దన్ని 
ఈ 

భక్షి. బూరించి చేబచార ? వెచుకొనుచు 

నాదరికిం జేరం బొరువ 4 మగునుగాట్) 

ఆ శృమంబుల గార్హ్యస్థ ప 1 మధికతర ము, 

ఇందులో నేర్చుకోనరాని € వెవియు లేవు. 

సరసతత తీతికి [8 సాన మిదియె, సర్వస గ్లార్తవ్ ( న మిది 

భక్తి కిరవు జ్ఞానమునకు ్ళ బాఠ శాల, 
హృదయరసముల నెవియు నెం (డింపకుండ 

భ దృముగ వాడుకొనుచును + బ్రజలసుగతి 

తనసుగలతిక్షం"కు ముందని 8 తలంచి చేసి 

నీశుధ్యానించుచును బ్రవ ( ర్రించెనేని 

దీనిచేతనె మవజుండు ₹ జేవుం డగును, 

ఎవ్యరికినై న ము కీల + భించుమాట 

సత్య మగునేని యద్ది సం ( నారియెన 

యతేనికి లభించు మొదటనే; ్ళ యతనిపిదప 

యతికొ వటునకొ ప్రా ప్తించు ( నభవుకరుణఎ. 

పూత మైనగార్హ స్థ స్రంబుం ( జూనినావు 

నాయనా! భదృమూర్తి వై € నడవవలయు. 
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పూర్వ రాజాధి రాజుల | పుణ్యగుణము 

లనుసరించి శాశ్వతకీ ర్తి ్ళ నందుమయ్య! 

"వెంక ఠీ థాస్తు. 

మహో__నాయనా ! మితండ్రిగారు చెప్పినమాటలకంకు 
నే నెక్కువం జెన్సవలసినది లేదు. మోతం డ్రి గారిపరిళుద్ధ 
ప్రృవర్తనము, వైరాగ్యము దైవభక్తి సర్వజన శ్లాఘ్యుము 

. లై యున్నవి. మిోతండ్రిగారిని నీవు నీయిల్లాలిగర్భము నం 
గాంచినపిమట నీయందు: గుటుంబభారముంతయు నునిచి 

మేమిద్దణు మేపుణ్యవే తృమునకో పోయి యచ్చట నొక్క 

బుపివాటిక నిర్గించుకొని జగదీశ పాదారవింద ధ్యాన 

మున గాలవ్నే పము సేయుదుము. ఇంద్రునివలె భోగ 

వంతుండవై, బ్రహ్మవలె నాయుష్యంతు,డ వై, హరిశ్చంద్రుని 

వలె సత్యవాక్యధురీణుండవై, రామ చంద్రునివ లెం బితృ 

వాక్యపరి పాలనతత్పరుండ వై ప్రశాశింపుము. 

వెంక._వముహారాజవర్యా ! మో రెంతవిద్యావంతు లయ్యును, 

మో రెంత కపి తారస గ్ర వాణ పారీణు లయ్యునా ఎంతవిమర్శ 
పతిఖభాసంపన్ను లయ్య్యూన్వు ఎంతవితరణఖను లయ్యున్సు 

ఎంతేగుణగణసంపన్ను లైనను సీసర్వలతేణములందు మూరు 

మికుమారునివలనం బరాజయ మొందునట్లు నే నాశీర్వ 
దింతును. 

జగ__తధథాస్తు: ఇప్పు డీింక నేమి కావలసియున్న ది ! 
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“వెంక-వమియు తేదు. ఐన నిట్లు కావలయును. 

లే. గ్ ధరణి యీాతిబాధలు లేక ౪ తనరుణాక 

ప్రజలయనో్యోన్యవైరముల్ ( పాయు గాక 

కవిత రాజపోవణమునం? గ్రాలు గాక 

నీతిపాలనమున రాజు ? నెగడు. గాక. 

జగత థాస్తు, 

ఇది చతు ర్థాంకము 


